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This study aims to research the following: (1) to study the problems and obstacles of 

operations in accordance with COVID-19 monitoring, prevention, and control approaches to alien 
labor; and (2) to prepare suggestions for an operation in accordance with the COVID-19 monitoring, 
prevention, and control approaches to alien labor. A qualitative study was used with documentary 
research and in-depth interviews with public health officers in Samut Sakhon Province, labor officers 
in Samut Sakhon Province, and Red Cross members in Samut Sakhon Province. The findings 
revealed three key problems: (1) organizational competency, organizational cooperation  among 
organizations and authority; and (3) relationships with the other organizations involved. The problems 
of public health officers included insufficient personnel, organizational operations, and authority. The 
obstacles included communication, smuggling in terms of alien labor, and operational regulations. 
The problems of labor officers included organizational operation, delays in terms of the process, and 
in terms of smuggling of alien labor. Their obstacles included communication and delay in problem 
solving. The problems of government officers and Red Cross members included organizational 
operation, communication, and authority. Their obstacles included increasing the number of public 
health volunteers in charge of alien labor, data confusion, and authority. The suggestions for public 
health officers included operations in alien labor and decentralization. The suggestions for alien labor 
officers included alien labor registration. The suggestions for Red Cross members included an 
increasing number of public health volunteers in charge of alien labor and communication. 
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บทที1่ 
บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 
จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 (Covid-19) ซึ่งกลายเป็นภยัคกุคามท่ี

องคก์ารอนามัยโลกประกาศใหเ้ป็นการระบาดใหญ่ หรือ pandemic หลงัจากทางการจีนยืนยัน
เม่ือวนัท่ี 31 ธ.ค 2562 วา่เกิดการระบาดของเชือ้ไวรสัสายพนัธุใ์หม่ในเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นเมืองใหญ่มี
ประชากรหนาแน่น ท าใหเ้กิดการระบาดไดอ้ย่างรวดเร็ว มีผูค้นป่วยหนกัและเสียชีวิตเป็นจ านวน
มาก ท าใหป้ระเทศจีนตอ้งปิดเมือง และปิดประเทศ มาตรการหนึ่งท่ีหลายประเทศไดน้  ามาใชเ้พื่อ
สกัดกั้นการแพร่ระบาดคือการแนะน าให้ประชาชนรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ social 
distancing นอกจากนีย้งัจ ากัดการเดินทางในประเทศ หรอืท่ีเรยีกกันว่า ล็อกดาวน ์หมายถึงการ
ปิดเมือง ปิดประเทศ เพื่อควบคุมการแพรร่ะบาดของไวรสั บางประเทศใชย้าแรงโดยการประกาศ
เคอรฟิ์วหา้มออกนอกเคหะสถานตลอด 24 ชั่วโมงหรือบางช่วงบางเวลา ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการ
หนึ่งท่ีสามารถควบคุมการแพรร่ะบาดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็ตอ้งแลกมากับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจรวมถึงชีวิตความเป็นอยู ่แตส่ถานการณก์ารล็อกดาวนใ์นแต่ละประเทศแต่ละพืน้ท่ียอ่มมี
แนวทางท่ีแตกต่างกัน ขึน้อยูก่ับหลายปัจจัย ไม่วา่จะเป็นความรุนแรงของสถานการณ ์ขนาดของ
ประชากร พฤติกรรมของคนในสงัคม ปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนท่ีมีรายได้
รายวนั เป็นตน้ 

โดยความสญูเสียท่ีเกิดขึน้จากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ในหลายประเทศยงัคง
เผชิญวิกฤตหนัก แต่อย่างไรก็ตามยังมีประเทศท่ีน่าสนใจท่ีสามารถฟ้ืนตัวและรับมือกับ
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 ไดเ้ป็นอย่างดี หนึ่งในนัน้คือ ประเทศนิวซีแลนด ์
เป็นประเทศหนึ่งท่ีไดร้บัเสียงช่ืนชมจากทั่วโลก หลงัจากประสบความส าเร็จในการจัดการควบคุม
การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด -19 จนกลายเป็นประเทศท่ีปลอดผู้ติดเชื ้ออย่างสมบูรณ์ โดย
ความส าเรจ็ของนิวซีแลนดน์ัน้ เกิดจากการสื่อสารท่ีเขา้ใจงา่ยโดยการอธิบายเรื่องนีก้ับประชาชน
ไดอ้ย่างชัดเจน รวมถึงมาตรการท่ีมีความเขม้งวด ท าใหนิ้วซีแลนดเ์ป็นเพียงไม่ก่ีประเทศในโลกท่ี
สามารถควบคมุการระบาดไดอ้ย่างดีเยี่ยม ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีอตัราผูติ้ดเชือ้ตอ่ประชากรต ่าท่ีสดุใน
โลกประเทศหนึ่ง ส  าหรบัประเทศไตห้วนัก็เป็นอีกประเทศหนึ่งท่ีประสบความส าเร็จในการจัดการ
ควบคุมการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 โดยองคก์ารอนามัยโลกไดก้ลา่วช่ืนชมไตห้วนัในความ
พยายามจัดการรบัมือกับโควิด-19 ไดเ้ป็นอย่างดีและสามารถท่ีจะแบ่งปันประสบการณ์ในการ
รบัมือกับโควิด-19 ใหก้ับทั่วโลกได ้โดยความส าเร็จของไตห้วนันัน้ เกิดจากความรว่มมือกันจาก
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หลายภาคสว่น ท่ีต่างรว่มมือรว่มใจในการจัดการกับโรคระบาด รวมถึงความพยายามท่ีจะต่ืนตวั
กบัโควิด–19 ตัง้แตเ่ริ่มเกิดการระบาดในช่วงระยะแรก 

นา่สงัเกตวา่มีประเทศท่ีรบัมือกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 ได ้อยา่ง
กรณีของประเทศสงิคโปร ์เป็นอีกประเทศท่ีเคยไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารอนามยัโลก ท่ีสามารถ
จัดการรบัมือกับการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัได ้โดยสิงคโปรมี์มาตรการท่ีเขม้งวด ซึ่งถือเป็นการ
ช่วยยบัยัง้การระบาดของเชือ้ไวรสัไม่ใหแ้พรก่ระจายอย่างรุนแรงได ้แตห่ลงัจากนัน้สถานการณไ์ด้
เปลี่ยนแปลงไป ไดมี้การติดเชือ้ระลอกท่ีสองในสิงคโปร ์โดยพบการแพรร่ะบาดอย่างรวดเร็วใน
กลุม่ของแรงงานต่างดา้ว ท าใหเ้ป็นจุดพลกิผนัของสถานการณ ์และเม่ือท าการหาสาเหตขุองการ
ระบาดไดพ้บว่ามาจากหอพักของแรงงานต่างดา้ว ท่ีมีแรงงานต่างดา้วอาศัยอยู่รวมกันอย่างคับ
แคบและแออัด  (เดอะสแตนดาร์ด , 2563) ซึ่งจ านวนแรงงานต่างด้าวท่ีอาศัยอยู่ในหอพัก
โดยประมาณมีจ านวน 323,000 คน โดยจ านวนดงักลา่วนัน้มีมากกวา่แรงงานต่างดา้วในจังหวดั
สมุทรสาครเพียงเล็กนอ้ย ในช่วงแรกมาตรการของประเทศสิงคโปรน์ัน้ไม่ไดมี้การค านึงถึงกลุ่ม
แรงงานต่างด้าว จึงเป็นเหตุให้เกิดการระบาดในระลอกท่ีสองขึน้ หากดูจากกรณีของประเทศ
สงิคโปรซ์ึ่งถือเป็นบทเรยีนท่ีส  าคญั เน่ืองจากประเทศไทยมีแรงงานต่างดา้วท่ีไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้
มาท างานในประเทศมีจ านวนกว่า 2,512,328 คน ณ ธันวาคม 2563 (ส านกับริหารแรงงานต่าง
ดา้ว กรมการจดัหางาน, 2563) ท่ีไดก้ระจายตวัอยูท่ั่วทกุพืน้ท่ีของประเทศ ตามหอพกั แคมป์  เขต
ชายแดน และโดยเฉพาะพืน้ท่ีอุตสาหกรรมอยา่งจงัหวดัสมทุรสาคร ซึ่งพืน้ท่ีดงักลา่วเหลา่นีมี้ความ
เสี่ยงต่อการเกิดการแพรร่ะบาดของโรคได ้อีกทัง้แรงงานตา่งดา้วมกัเป็นกลุม่ท่ีถูกมองขา้มไม่ไดร้บั
ความช่วยเหลือและถูกเลือกปฎิบติัภายใตม้าตรการของรฐั ดว้ยเหตนีุแ้รงงานต่างดา้วจึงเป็นช่อง
โหวข่องมาตรการที่จะท าใหเ้กิดการระบาดระลอกใหม่ขึน้ได ้

ส าหรบัการระบาดของโรคโควิด – 19 ระลอกใหม่ของประเทศไทยท่ีสถานการณน์่าเป็น
ห่วงซึ่งมีลกัษณะคลา้ยกับกรณีของประเทศสิงคโปรท่ี์การระบาดระลอกใหม่นัน้ มีตน้ตอมาจาก
แรงงานต่างดา้วเหมือนกันเพราะว่าในวันท่ี 17 ธันวาคม 2563 สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างสิน้เชิง โดยมีการประกาศการระบาดของโรคโควิด – 19 ระลอกใหม่ขึน้ในประเทศไทย  โดย
ศนูยก์ลางของการระบาดอยูท่ี่ตลาดกลางกุง้ ในต าบลมหาชยั อ าเภอเมือง จังหวดัสมทุรสาคร โดย
พบในหญิงชาวไทยวยั 67 ปี ท่ีมีอาชีพคา้ขายอยู่ในตลาดกลางกุง้ ซึ่งติดเชือ้โดยไม่มีประวติัการ
เดินทางออกนอกประเทศมาก่อน นั่นหมายความวา่ผูติ้ดเชือ้รายนีไ้ม่ไดเ้ป็นตน้เชือ้ของการระบาด 
ท าใหท้างกรมควบคุมโรคไดพ้ยายามท่ีจะคน้หาตน้เชือ้หรือสาเหตุในการติดเชือ้ของหญิงรายนี ้
และในเวลาต่อมาคาดว่าตน้ตอใหญ่ เป็นการติดเชือ้มาจากแรงงานต่างดา้วสญัชาติเมียนมาท่ี
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ลกัลอบเขา้มาอย่างผิดกฎหมายในจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีอยู่ในตลาดกลางกุ้ง ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมี
แรงงานตา่งดา้วท างานอยู่เป็นจ านวนมาก หลงัจากนัน้กระทรวงสาธารณสขุจึงไดมี้การลงไปตรวจ
คน้หาผูป่้วยเชิงรุก ท าใหใ้นวนัท่ี 19 ธันวาคม 2563 จึงเป็นจุดเปลี่ยนครัง้ใหญ่ท่ีสรา้งความตกใจ
ใหก้ับประชาชน เม่ือพบว่ามีผูติ้ดเชือ้ในจังหวดัสมุทรสาครมีจ านวนมากถึง 548 คน โดยรอ้ยละ 
90% เป็นแรงงานต่างดา้วสญัชาติเมียนมา และท่ีเหลือเป็นคนไทย จึงท าใหใ้นวนัท่ี 20 ธันวาคม 
2563 ปลดักระทรวงสาธารณสขุไดย้ืนยนัวา่การระบาดท่ีตลาดกลางกุง้จังหวดัสมุทรสาคร น ามาสู่
การระบาดระลอกใหม่ของประเทศไทย โดยรอ้ยละ 90% ของผูติ้ดเชือ้พบว่าไม่มีอาการของโรค ซึ่ง
เป็นสาเหตุหลกัท่ีท าใหเ้กิดการแพรร่ะบาดไปสูผู่อ่ื้นไดง้่าย อีกทัง้แรงงานต่างดา้วยงัพักอาศยัอยู่
รวมกันอยา่งแออัด จึงท าใหเ้กิดการติดเชือ้และแพรก่ระจายเป็นวงกวา้ง ซึ่งก่อนหนา้นีใ้นช่วงของ
การระบาดระลอกแรก ในเดือนพฤษภาคม 2563 ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุขของประเทศไทย เห็นถึงความส าคญัจากกรณีของประเทศสิงคโปร ์จึงไดจ้ัดท าแนว
ทางการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างดา้ว โดย
มุ่งเน้นความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และ
สภากาชาดไทย เพื่อใหเ้กิดการจัดระบบเฝ้าระวงัโรคโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างดา้ว เพื่อเป็น
สว่นหนึ่งในการเฝ้าระวงั ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของประเทศไทย และเพื่อสรา้งความรู ้
ความเขา้ใจ ความตระหนัก รวมถึงการปฎิบติัตนในการป้องกันโรคโควิด 19 ใหแ้รงงานต่างดา้ว
สามารถปรบัตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้อย่างสมบูรณ์ โดยทั้งนีไ้ด้สนับสนุนการ
ด าเนินงานในพืน้ท่ีเสี่ยง 7 พืน้ท่ีท่ีมีจ านวนแรงงานต่างดา้วท่ีไดร้บัการอนญุาตเขา้ท างานมากท่ีสดุ 
และจังหวัดพื ้นท่ีชายแดนท่ีได้รบัการคัดเลือก โดยมีจังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้นแบบในการ
ด าเนินงานแหง่แรกของประเทศไทย โดยน ารอ่งในการด าเนินการเชิงรุกเพื่อคน้หากลุม่เสี่ยงท่ีเป็น
แรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งในการระบาดของโรคโควิด -19 ในระลอกแรกของ
ประเทศไทยนัน้ จงัหวดัสมทุรสาครพบวา่ยงัไม่มีแรงงานตา่งดา้วติดโควิด-19 เลยแมแ้ตค่นเดียว   

จากข้อมูลหรือจากปรากฎการณ์ทางสังคมในปัจจุบันสิ่งท่ี เราได้เห็นคือ จังหวัด
สมุทรสาครเป็นพืน้ท่ีท่ีมีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากถึง  238,848 คน ณ เดือน
ธันวาคม 2563 (ส านักบริหารแรงงานต่างดา้ว กรมการจัดหางาน, 2563) ท่ีเหลือจะเป็นแรงงาน
ต่างด้าวท่ีไม่ถูกกฎหมาย ซึ่งในจ านวนนีมี้ทั้งแรงงานต่างดา้วกลุ่มท่ีเคยมีใบอนุญาตแบบถูก
กฎหมายมาก่อน แตไ่ม่ไดต้อ่ใบอนญุาต และแรงงานท่ีลกัลอบเขา้มาท่ีไม่เคยมีใบอนญุาตเลย โดย
จังหวดัสมุทรสาครเป็นพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพทางเศรษฐกิจสงู จึงมีความต้องการใชแ้รงงานต่างดา้ว
เป็นจ านวนมาก โดยแรงงานต่างดา้วในจังหวดัสมุทรสาครสว่นใหญ่จะเป็นแรงงานสญัชาติเมียน
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มาท่ีเป็นกลุม่กอ้นใหญ่ เขา้มาท างานตัง้แตธุ่รกิจประมงและอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองกบัประมงเป็น
ส่วนใหญ่ ท่ีเหลือจะกระจายไปตามโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภาคการเกษตร การก่อสรา้ง 
รวมถึงงานบริการในรา้นอาหาร (ประชาชาติธุรกิจ, 2563) ถึงแมใ้นขณะนีส้ามารถท่ีจะระบุกลุ่ม
กอ้นของผูติ้ดเชือ้และขอบเขตในการแพรร่ะบาดท่ีชัดเจน จังหวดัสมุทรสาครจึงเป็นพืน้ท่ีควบคุม
สงูสดุและเขม้งวด ไดมี้มาตรการล็อกดาวน ์หา้มด าเนินกิจกรรมใดๆท่ีเป็นการรวมตวักนัทางสงัคม 
และหา้มเคลื่อนยา้ยแรงงานตา่งดา้วท่ีเป็นไปตามประกาศของจงัหวดั เพื่อเป็นการหยดุยัง้ป้องกัน
ไม่ใหเ้ชือ้แพรก่ระจายไปยงัพืน้ท่ีอ่ืน แตก่ารระบาดของโรคหรอืศนูยก์ลางการระบาด ไม่ไดห้ยดุอยู่
เพียงแค่พืน้ท่ีสมุทรสาคร หรือจังหวัดใกลเ้คียงเท่านัน้ แต่ยังมีจังหวดัอ่ืนๆท่ีคนไทยเป็นคู่คา้กับ
ตลาดกลางกุ้ง หรือมีประวัติในการเดินทางไปในพืน้ท่ีเสี่ยงของจังหวัดสมุทรสาคร หรือไดมี้การ
สมัผสัใกลชิ้ดกบัแรงงานตา่งดา้ว ท่ีพบเชือ้ภายหลงัไดมี้การกระจายไปเป็นกลุม่กอ้นหลายพืน้ท่ีใน
แต่ละภาคสว่นของประเทศไทย (ส านกัข่าว Hfocus เจาะลกึระบบสขุภาพ, 2563) ซึ่งจากการติด
เชือ้ระลอกใหม่ของประเทศไทย ท่ีมีจุดศูนยก์ลางการระบาดอยูท่ี่จงัหวดัสมทุรสาครนัน้ เหตกุารณ์
ดงักลา่วนีจ้ึงเป็นสิ่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่กลไกการด าเนินงานเฝา้ระวงั ปอ้งกัน และควบคมุโรคโควิด 
– 19 ในกลุม่แรงงานต่างดา้ว ยงัคงมีจุดอ่อนและช่องโหว่อยู่ ดว้ยเหตุผลดงักลา่วขา้งตน้ผูว้ิจัยจึง
สนใจท่ีจะศกึษาปัญหาในการด าเนินงานตามแนวทางการเฝา้ระวงั ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 
– 19 ในกลุม่แรงงานต่างดา้ว กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปพัฒนาหรือแกไ้ข
มาตรการในการจดัการควบคมุแรงงานตา่งดา้วใหมี้ความเหมาะสมมากยิ่งขึน้ 

1.2 ค าถามวิจัย 
ในการด าเนินงานตามแนวทางการเฝา้ระวงั ป้องกนัและควบคมุโรคโควิด –   19 ในกลุม่

แรงงานตา่งดา้ว มีปัญหาและอุปสรรค อยา่งไร 
 

1.3 วัตถุประสงคข์องการวจิัย 
1.3.1. เพื่อศกึษาถึงปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานตามแนวทางการเฝา้ระวงั ปอ้งกัน

และควบคมุโรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงานตา่งดา้ว 
1.3.2. เพื่อจัดท าขอ้เสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวงั ป้องกัน

และควบคมุโรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงานตา่งดา้ว 
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 
1.4.1. ขอบเขตดา้นเนือ้หา การวิจัยครัง้นี ้เป็นการศึกษาปัญหาในการด าเนินงานตาม

แนวทางการเฝ้าระวงั ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว กรณีศึกษา
จงัหวดัสมทุรสาคร โดยมุ่งศกึษาใน 2 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 

 1. การศึกษาถึงสาเหตุหรือข้อจ ากัดท่ีท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรค ในการ
ด าเนินงานตามแนวทางการเฝา้ระวงั ปอ้งกนั และควบคมุโรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงานตา่งดา้ว  

 2. การศึกษาถึงขอ้เสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานท่ีเหมาะสมตามแนวทางการ
เฝา้ระวงั ปอ้งกนั และควบคมุโรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงานตา่งดา้ว 

1.4.2. ขอบเขตด้านประชากร การศึกษาครัง้นี ้ใช้กลุ่มประชากรในการศึกษา คือ 
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุจังหวดัสมุทรสาคร เจา้หนา้ท่ีแรงงานจังหวดัสมุทรสาคร และสมาชิกเหล่า
กาชาดจงัหวดัสมทุรสาคร 

1.4.3. ขอบเขตดา้นพืน้ท่ี การศกึษานีใ้ชพ้ืน้ท่ีในการศกึษา คือ จงัหวดัสมทุรสาคร 
1.4.4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา เป็นการศึกษาปัญหาในการด าเนินงานตามแนวทางการ

เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว กรณีศึกษาจังหวัด
สมทุรสาคร ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2564  

1.5 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลการศึกษามาใชใ้นการพิจารณาปรบัปรุงแก้ไขการ

ก าหนดแนวทางการด าเนินงานในดา้นการจดัการภาวะวิกฤตในสถานการณฉ์กุเฉินในกลุม่แรงงาน
ตา่งดา้วไดอ้ยา่งเหมาะสมตอ่ไป 

1.6 นิยามศัพท ์
การขบัเคลื่อนการด าเนินงาน หมายถึง ทีมจังหวดั บูรณาการความรว่มมือ 3 หนว่ยงาน 

ไดแ้ก่ ส  านกังานสาธารณสขุจังหวดั ส  านกังานแรงงานจงัหวดั เหลา่กาชาดจังหวดั และทีมอ าเภอ 
ประสานสง่ต่อขอ้มลูการด าเนินงานรว่มกบัทีมระดบัต าบล ในการเขา้ตรวจสอบกรณีพบกลุม่เสี่ยง
ในพืน้ท่ี และทีมเจา้หนา้ท่ี รพ.สต./รพ. ด าเนินการรว่มกบัทีมอาสาสมคัรสาธารณสขุ ประกอบดว้ย 
อสม. อสต. 

กลไกการด าเนินงาน หมายถึง ความรว่มมือของหนว่ยงานในสงักดั กระทรวงสาธารณสขุ 
กระทรวงแรงงาน และสภากาชาดไทย เพื่อเป็นการจัดระบบเฝา้ระวงัโรคโควิด – 19 เป็นสว่นหนึ่ง
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 และสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ รวมถึงการ



  6 

ปฎิบติัตนในการปอ้งกันโรคโควิด – 19 เพื่อใหแ้รงงานตา่งดา้วสามารถปรบัตวัเขา้สูชี่วิตวิถีใหม่ ได้
อยา่งสมบูรณ ์

แนวทางการด าเนินงานเฝา้ระวงั ปอ้งกนั และควบคุมโรคโควิด – 19 หมายถึง การคน้หา
และคดักรองกลุม่เสี่ยงในแรงงานตา่งดา้ว เพื่อเฝา้ระวงัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 ในกลุม่
แรงงานตา่งดา้ว และใหแ้รงงานต่างดา้วมีความรู ้ความเขา้ใจ ความตระหนกัท่ีจะปฎิบติัตนในการ
ปอ้งกนัโรคโควิด – 19 และรวมถึงประสานสง่ตอ่อาการของกลุม่เปา้หมายแก่เจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุ 

แรงงานต่างดา้ว หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสญัชาติไทย ท่ีท างานโดยใชก้ าลงักาย
หรอืความรูด้ว้ยประสงคค์า่จา้ง หรอืประโยชนอ่ื์นใดหรอืไม่ก็ตาม 
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บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

การศึกษาปัญหาในการด าเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวงั ป้องกัน และควบคุมโรค  
โควิด – 19 ในกลุม่แรงงานต่างดา้ว กรณีศึกษาจังหวดัสมุทรสาคร ในครัง้นีผู้ว้ิจยัไดศ้ึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นกรอบและแนวทางในการศกึษา ดงันี ้

2.1 แนวคิดทฤษฎีการจดัการเครอืขา่ย 
2.2 แนวคิดความสมัพนัธร์ะหวา่งหนว่ยงาน 
2.3 แนวคิดการบรหิารจดัการภาวะวิกฤต 
2.4 ขอ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบัแรงงานตา่งดา้ว 
2.5 แนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่ม

แรงงานตา่งดา้ว 
2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

2.1 แนวคิดทฤษฎีการจัดการเครือข่าย 
2.1.1 ความหมายของการจัดการเครือข่าย 

การจัดการเครือข่าย เป็นการจัดกระบวนการในการด าเนินงานให้เกิดการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานโดยไดก้ าหนดวิธีการและภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัจากการมีสว่น
รว่มของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความตอ่เน่ืองในการด าเนินงานและเป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของเครือข่าย โดย (สตีเฟ่น โกลดส์มิท, 2552) กลา่วว่าเครอืข่ายมิไดเ้กิดขึน้เองแต่เกิดขึน้โดยมีผู้
จดัตัง้หรอืความตอ้งการของผูน้  า และรวบรวมหน่วยงานตา่งๆใหม้าท างานรว่มกัน ซึ่งเครอืขา่ยใน
ลกัษณะนีจ้ะมีความเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงกบันโยบาย 

ดังนั้น การจัดการเครือข่ายจะหมายถึง การด าเนินงานโดยการประสานระหว่าง
หนว่ยงาน โดยแตล่ะหนว่ยงานมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฎิบติั เพื่อใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคข์องเครอืขา่ย 

2.1.2 แนวคิดการจดัการเครือข่าย 
การจัดการเครือข่าย เป็นแนวคิดการบรหิารจัดการแบบใหม่ (New Governance) ท่ี

มีความแตกต่างจากการบริหารจัดการของรฐัในยุคเดิมท่ีเนน้ความสมัพันธ์แบบสายการบังคับ
บัญชา (Hierarchy) ซึ่ งมีลักษณะของการสั่ งการ มีความไม่ เท่าเทียมกันทางอ านาจ มี
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ผูบ้ังคบับัญชาและผูใ้ตบ้ังคบับัญชา โดยการจัดการเครือข่ายไดป้รบัเปลี่ยนรูปแบบทางอ านาจ 
เป็นรูปแบบของความสมัพันธ์ท่ีเท่าเทียมกันของตัวกระท าท่ีหลากหลาย (Diverse Actors) ท่ีมี
คณุลกัษณะความสมัพนัธ์ทัง้ในลกัษณะท่ีหลายหนว่ยงานท่ีมีความแตกต่างกันในดา้นทรพัยากร 
และศกัยภาพมารว่มมือกนัภายใตแ้นวทางและเปา้หมายอยา่งเดียวกนั โดยท่ีแตล่ะหนว่ยงานไม่ได้
สญูเสยีความเป็นอิสระในการจดัการหนว่ยงานของตวัเอง ไม่มีโครงสรา้งของสายการบงัคบับญัชา 
ไม่มีการแขง่ขนัภายในเครอืขา่ย แตมี่ความสมัพนัธใ์นเชิงของความรว่มมือกนั (Collaboration) ใน
การตัดสินใจเพื่อจัดการบางอย่างรว่มกัน ทัง้นีจ้ึงมีความแตกต่างกับสายการบงัคับบญัชา และ
ตลาด (Market) ท่ีมีตวักระท าท่ีหลากหลายในตลาดซึ่งเนน้การแข่งขนักัน และไม่มีสายการบงัคบั
บญัชา พิจารณาความแตกตา่งซึ่งผูว้ิจยัไดส้รุปตามแนวคิดของ Bevir ได ้(นนัธิดา จนัทรศิ์ร,ิ 2558)
ดงันี ้

ตาราง 1 รูปแบบการจดัการปกครองและคณุลกัษณะท่ีส  าคญั 

รูปแบบของการจดัการการปกครอง (Mode of 
Governance) 
 

คณุลกัษณะส าคญั (Specifications) 

1. สายการบงัคบับญัชา (Hierarchy) ตวักระท าแบบ ตวัการและตวัแทน 
(PrincipalAgent) มีผูบ้งัคบับญัชา และ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

2. ตลาด (Markets) มีหลายตัวกระท าในระบบเศรษฐกิจแบบเสร ี
และมีการแขง่ขนักนั 

3. เครอืขา่ย (Networks) ตวักระท าท่ีหลากหลายท่ีเป็นอิสระ มีทรพัยากร 
และศักยภาพแตกต่างกัน เน้นความสัมพันธ ์
แบบร่วมมือกัน เพื่อปรบัปรุงพัฒนาเป้าหมาย 
รว่มของเครอืขา่ย 

 
การจัดการเครือข่ายจึงมีความส าคัญในกระบวนการนโยบายสาธารณะในทิศทาง 

ของการสรา้งความรว่มมือเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ ซึ่งอาจจะจ าแนกประเภทของเครอืขา่ยได ้
เป็น 2 ลกัษณะท่ีส  าคญั (Bevir Mark, 2014) ดงันี ้
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1. เครือข่ายภาครัฐ (Intergovernmental Networks) หมายถึ ง ความสัมพันธ ์
ระหว่างองค์กรท่ีเป็นของรัฐเท่านั้น ในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  (Administration in 
implementation) อาจจะมีความแตกต่างกันในระดับขององคก์รของรัฐ เช่น องค์กรของรฐั ใน
ระดบักลางรว่มกับองคก์รของรฐัในระดบัภูมิภาค หรอืองคก์รของรฐักบัองคก์รสว่นทอ้งถ่ิน ของรฐั 
เป็นตน้ โดยมีการสรา้งความสมัพนัธ์ ท่ีแตกต่างและศกัยภาพท่ีแตกตา่งกัน และสรา้งความไวเ้นือ้
เช่ือใจกนัในการปฏิบติังาน เพื่อน า ไปสูผ่ลลพัธข์องนโยบาย 

2. เครอืขา่ยนโยบาย (Policy Network) เป็นเครอืข่ายความสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์ร ท่ี
แตกตา่งกัน ไม่จ  ากดัวา่จะตอ้งเป็นองคก์รของรฐัอยา่งเดียว ดงัเช่น เครือขา่ยภาครฐั แต ่เป็นความ
เช่ือมโยงกันขององคก์รท่ีมีความหลากหลาย โดยมีประเด็นรว่มกันหรือมีนโยบาย หรือพืน้ท่ีท่ี
เฉพาะเจาะจง (Specific Area of Public Policy) หรอืมีความสนใจ  

 
2.1.3 ทฤษฎีการจัดการเครือข่าย 

การน าเสนอแนวคิดการจดัการเครอืขา่ยเป็นแนวคิดหนึ่งของธรรมาภิบาล ซึ่ง มีความ
เช่ือมโยงกับการจัดการแบบประชาธิปไตย ท่ีเนน้การจัดการอยู่ท่ีพลเมืองของรฐั หรือ การจัดการ
แบบเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ในฐานะท่ีเป็นองค์ประกอบส าคัญของ ความเป็น
ประชาธิปไตย แต่ไม่ไดห้มายความว่ารฐัไม่มีบทบาทใดๆ ทางการจัดการ แต่ใหค้วามส าคญั กับ
การรว่มมือกนัระหว่างรฐัและภาคสว่นสงัคม เพื่อลดการผกูขาดอ านาจอยูท่ี่รฐั และ ผลประโยชนท่ี์
กระจุกตวัอยู่ท่ีรฐั ทฤษฎีของธรรมาภิบาลท่ีศึกษาโดย (Chhotray and Stoke, 2009) ไดน้  าเสนอ
ทฤษฎีของธรรมาภิบาลอยูห่ลายประเด็น แต่ประเด็นหนึ่งท่ีให ้ความส าคญั คือประเด็นการจัดการ
เครือข่าย โดยเสนอว่าการจัดการเครือข่ายเป็นแนวคิดของ การบริหารจัดการของภาครฐัโดย
รว่มมือกันปฏิบติังานของเครือข่ายท่ีมีหลายฝ่าย (Actors) และหลายหน่วยงาน (Organizations) 
เขา้มาเก่ียวขอ้งภายใตน้โยบายของเครือข่าย (Policy Network) โดยรฐัจะท าหนา้ท่ีในการควบคุม 
ก ากบัทิศทางการบริหารงานของเครอืขา่ย (Steer) โดยมีกลยุทธใ์นการจดัการเครือขา่ย 2 ประเด็น 
คือ การจัดการเครือข่าย (Game Management) และการจัดโครงสรา้งเครือข่าย (Structuring 
Network) ในประเด็น การจัดการเครือข่าย เก่ียวข้องกับการจัดความสัมพันธ์ต่างๆ ภายใน
เครอืขา่ยตอ่การสรา้ง เงื่อนไขในการตดัสนิใจรว่มกนั (Collective Decision Making) และประเด็น
ท่ีสองในการจัด โครงสรา้งเครอืขา่ย ท่ีอาจจะตอ้งมีการปรบัโครงสรา้งใหม่ หรอืการปรบัเปลี่ยนผูมี้
สว่นรว่ม ในเครือข่าย เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างในเครือข่าย รูปแบบ การกระจายทรพัยากร 
หรอืการหาผูส้นบัสนนุใหม่ตามทิศทางนโยบายของเครอืขา่ยได ้เป็นตน้ 
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บทสงัเคราะหก์ารจดัการเครอืขา่ยในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
บริบทการเปลี่ยนแปลงของการจดัการภาครฐัจากรฐัสูภ่าคสว่นสงัคมเน่ืองจาก การ

บรหิารจัดการของภาครฐัมีการปรบัเปลี่ยนกลไกมาเป็นการกระจายอ านาจไปสูส่งัคม เพื่อใหทุ้ก
ภาคสว่นมีสว่นรว่ม เพื่อจดัการภาคสาธารณะมากยิ่งขึน้ในหลายลกัษณะดว้ยกนั  โดยการจดัการ
เครอืข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ จึงสามารถกระท าหรือปฏิบติัไดใ้นทกุกระบวนการ ซึ่ง
ผูว้ิจยัสงัเคราะหไ์ด ้ดงันี ้

ตาราง 2 การจดัการเครอืขา่ยในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

กระบวนการนโยบาย 
สาธารณะ 

การก าหนดนโยบาย 
สาธารณะ (Formulation) 

การน านโยบาย ไปปฏิบตั ิ
(Implementation) 

การประเมนิผล นโยบาย 
(Evaluation) 

เปา้หมาย มีเปา้หมายการจดัการ 
เครือขา่ยในกระบวนการ 
วางแผนเพ่ือการก าหนด 
นโยบายในเชิง
ยทุธศาสตร ์รว่มกนั 

มีเปา้หมายในการสรา้ง 
ความร่วมมือของ
เครือขา่ย ในการน า
นโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิ 

มีเปา้หมายการจดัการ 
เครือขา่ยในกระบวนการ 
วางแผนเพ่ือการก าหนด 
นโยบายในเชิง
ยทุธศาสตร ์รว่มกนั 

ทรพัยากร การรวบรวมทรพัยากร ท่ี
แตล่ะองคก์รมี เพ่ือ 
ก าหนดนโยบาย และ 
ความเป็นไปได ้ 

การแลกเปล่ียนทรพัยากร 
ขององคก์รในเครือขา่ย 
เพ่ือการแปลงนโยบาย 
ไปสูก่ารปฏิบตั ิเป็น การ
ใชท้รพัยากรใหเ้กิด 
ประโยชน ์คุม้คา่ และ 
ประหยดั 

การประเมนิผล 
ประสทิธิภาพ ของการใช้
ทรพัยากร เพ่ือการด าเนิน 
นโยบายของเครือขา่ย มี
ประสทิธิภาพ หรือไม ่ควร
ปรบัปรุง อย่างไร 

ความรบัผดิชอบ การก าหนดหน้าท่ี ในแต่
ละประเด็นท่ีเหมาะสมกับ 
แต่ละหน่วยงาน ซึ่ งจะ
น าไปสู่ เป้ าหมาย  ของ
นโยบายรว่มกนัได ้

องคก์รในเครือขา่ย มี
ความพรอ้มสงูใน การ
จดัการตามความ 
รบัผดิชอบของตนเอง ซึ่ง
ตรงกบัศกัยภาพ 

สรา้งความรบัผิดชอบ 
รว่มกนัในการประเมนิผล 
นโยบายของเครือขา่ย 
และรบัผิดชอบตอ่ 
ผลลพัธข์องนโยบาย 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 
กระบวนการนโยบาย 

สาธารณะ 
การก าหนดนโยบาย 

สาธารณะ (Formulation) 
การน านโยบาย ไปปฏิบตั ิ

(Implementation) 
การประเมนิผล นโยบาย 

(Evaluation) 
การแลกเปล่ียน ความคดิ การระดมความคิด 

ความเห็น การวเิคราะห ์
ขอ้มลูท่ีหลากหลาย จาก
ความรูแ้ละ ประสบการณ์
ของ องคก์รท่ีมีความ
หลากหลาย ในการ
ก าหนดนโยบาย รว่มกนั 
เพ่ือใหมี้การวพิากษ ์
แนวคดิอย่างกวา้งขวาง
และ รอบคอบมากขึน้ 

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู ้
การส่ือสารภายใน 
เครือขา่ยเพ่ือพฒันา 
กิจกรรม กระบวนการ 
หรือกลไกของการน า 
นโยบายไปสูก่ารปฏิบตั ิท่ี
มีประสทิธิภาพมากท่ีสดุ 

การแลกเปล่ียน ความคดิ
เพ่ือการ ปรบัปรุงพฒันา 
เครือขา่ยและ นโยบาย
ของเครือขา่ย 

 
นอกจากนี ้ในกระบวนการปฏิบัติไปสู่ความส าเร็จหรือในกระบวนการน านโยบายไป 

ปฏิบติัจ าเป็นตอ้งน าเอาแนวคิดธรรมาภิบาลว่าดว้ยการจัดการเครือข่าย (Bevir Mark, 2014)  5 
ประเด็นส  าคญั ประกอบดว้ย  

1) ดา้นรฐัก ากบัหรอืรฐัจดัระเบียบ (Regulation State) คือ การปรบัเปลี่ยน บทบาท
รฐัจากรฐัควบคมุสูร่ฐัท่ีท  าหนา้ท่ีในการพฒันา นโยบายเพื่อประสบความส าเรจ็โดยอาศยัภาคสว่น
ตา่งๆ ของรฐั และมอบอ านาจความรบัผิดชอบ และความเป็นอิสระในการตดัสินใจบรหิารจัดการ 
เพื่อสรา้งความยืดหยุ่นในการปฏิบติังาน โดยรฐัท าหนา้ท่ีก ากบัดว้ยกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และท า
หน้าท่ีในการตรวจสอบภายใตข้อบเขตของ กฎหมายเพื่อควบคุมมิให้เครือข่ายมีอิสระท่ีมาก
จนเกินไป 

2) การสรา้งความร่วมมือ (Collaboration Network) ในการจัดการเครือข่าย การ
สรา้งความสมัพนัธแ์ละสรา้งแนวรว่มเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจดัการเครอืขา่ย จะท าให ้ภายใต้
นโยบายเดียวกัน จะมีลกัษณะการท างานแบบบูรณาการกัน ร่วมดว้ยช่วยกัน การแลกเปลี่ยน
ทรพัยากรซึ่งกนัและกนั ซึ่งจะน าไปสูค่วามส าเรจ็ทางการจดัการนโยบาย สาธารณะ 
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3) การสรา้งทีมงาน (Team Working) การท างานเป็นทีมและการสรา้งความสมัพนัธ ์
ของการท างานรว่มกันภายใตน้โยบายเดียวกันจะน าไปสู่ความส าเร็จทางการจัดการนโยบาย 
สาธารณะ 

4) การสรา้งภาวะผูน้  า (Leadership) สิ่งส  าคญัของการสรา้งแรงจูงใจในการท างาน 
อยู่ท่ีภาวะผูน้  าในอนัท่ีจะสรา้งวิสยัทศัน ์ภารกิจ พนัธกิจท่ีจะรวมพลงัของเครือขา่ยไปสูเ่ปา้หมาย 
เดียวกนัได ้

5) การเจรจาต่อรอง (Negotiation) เป็นกลยุทธ์ส  าคัญของการจัดการเครือข่าย 
ภายใตค้วามอิสระของแต่ละหนว่ยงาน ท่ีมีจุดยืนหรอือุดมการณท่ี์แตกตา่งกัน ยอ่มน าไปสู ่ความ
ขดัแขง้ การเจรจาต่อรอง การประนีประนอมจึงเป็นหนทางของการน าไปสู่ความลงตวั ทางการ
จดัการ 

จากแนวคิดทฤษฎีการจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เป็นการ
จัดการแนวใหม่ท่ีจะสนบัสนุนใหเ้ครือข่ายประสบความส าเร็จในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
โดยการจดัการเครือข่ายสามารถกระท าไดใ้นทุกกระบวนการของนโยบายสาธารณะ เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมาย ของแต่ละกระบวนการ  ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับความสามารถของหน่วยงานในการจัดการ
เครือข่ายภายใต้ ศักยภาพและข้อจ ากัดของเครือข่ายนั้นๆ ท่ีสามารถน ามาปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสมในแต่ละกระบวนการนโยบายสาธารณะ ผู้วิจัยจึงมีความพยายามท่ีจะชี ้ให้เห็น
ความส าคัญของเครือข่ายและการจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะท่ีจะสรา้ง
แนวทางเพื่อเป็นกรอบต่อการน าไปสูก่ารปฏิบติัและพฒันาการจดัการเครอืขา่ยใหมี้ประสทิธิผลได้
ตอ่ไปทา่มกลางความตอ้งการของสงัคมในการรว่มมือกนัพฒันาในทุกดา้น เครอืขา่ยจึงเป็นปัจจัย
หนึ่งท่ีส  าคัญต่อสถานการณ์ของความซบัซอ้นของปัญหา และความตอ้งการในการจัดการกับ
ปัญหาอยา่งมีระบบ 

2.2 แนวคิดความสัมพนัธร์ะหว่างหน่วยงาน 
ในการศึกษาครัง้นีเ้รื่องแนวคิดความสมัพนัธ์ระหวา่งหนว่ยงาน ซึ่งความสมัพนัธร์ะหวา่ง

หน่วยงานมีความส าคัญมากในการบรหิารจัดการแก้ไขปัญหา เน่ืองจากการบริหารจัดการแกไ้ข
ปัญหาไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง แต่ต้องได้รบัความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้ง ซึ่งจะเป็นปัจจยัส  าคญัท่ีจะท าใหก้ารจดัการแกไ้ขปัญหานัน้ประสบความส าเรจ็ 

2.2.1 ความหมายของความสัมพันธร์ะหว่างหน่วยงาน  
 ความสมัพันธ์ท่ีดีอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการในการสื่อสารเพื่อประสาน

ความรว่มมือกัน และรวมถึงความไวใ้จกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ความสมัพันธ์ระหว่าง



  13 

หน่วยงานเป็นไปในลกัษณะของการใหค้วามรว่มมือกันโดยในระยะยาวจะก่อใหเ้กิดการแบ่งปัน
ผลประโยชนซ์ึ่งกันและกนัเพื่อช่วยใหเ้กิดการเรยีนรูแ้ละพฒันาในดา้นการบริหารจดัการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน (อุษณี มงคลพิทักษ์สุข, 2555) โดยผู้วิจัยไดจ้  าแนกความสมัพันธ์
ระหวา่งกนัท่ีประกอบไปดว้ย 2 มิติ ดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ความไว้วางใจ  
การสรา้งโอกาสการเรียนรูซ้ึ่งกันและกันมากขึน้ โดยรว่มกันท าความเขา้ใจเพื่อจะ

แบง่ปันความรูเ้พื่อเป็นการพฒันาสมรรถนะซึ่งกันและกัน และลดการปิดบงัขอ้มูลระหว่างกนั เม่ือ
มีความโปรง่ใสในการเปิดเผยขอ้มูล จะท าให้การเรียนรูร้ะหว่างกันมีประสิทธิภาพตามไปดว้ย 
เน่ืองจากสง่ผลใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนขอ้มูลขา่วสารระหวา่งกันอยา่งเป็นอิสระมากขึน้ และสง่ผลดี 
อนัเป็นปัจจยัใหก้ารด าเนินงานส าเรจ็ 

(2) ปฏิสัมพันธร์ะหว่างกัน  
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน องคค์วามรู ้บริบทของหน่วยงาน และคุณภาพของ

บุคลากรในหน่วยงาน โดยคณุภาพในความสมัพนัธ์ท่ีดีขึน้อยู่กับความเปิดเผย ความเขม้ขน้อย่าง
ตรงไปตรงมา เม่ือมีคุณภาพของความสมัพนัธ์ท่ีดี มีการท าความเขา้ใจรว่มกันระหว่างหน่วยงาน 
จะช่วยเพิ่มประสทิธิภาพ ใหป้ระสบความส าเรจ็ 

 
2.2.2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความสัมพันธร์ะหว่างหน่วยงาน  

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การสมัพนัธร์ะหวา่งหนว่ยงาน ไดส้รุปเอาไวด้งันี ้
(1) ความสามารถของการสื่อสาร คือ การถ่ายทอด ถ่ายโอน ความหมาย เพื่อให้

ข่าวสาร และสิ่งท่ีตอ้งการสื่อสาร ถูกกระจาย โดยท่ีการสื่อสารไม่ไดถู้กนิยามหรือมีขอบเขต ยัง
หมายรวมไปถึงการพยามยามท าความเขา้ใจ หมายความว่า ขอ้มูลข่าวสารจะตอ้งท าใหผู้ฟั้ง มี
ความเขา้ใจตอ้งตรงตามเจตนาในการสื่อสาร ผูว้ิจัยจึงสรุปไดว้่าการสื่อสาร ถ่ายโอนความหมาย 
และความหมายของสารนัน้ผูร้บัสารสามารถท าความเขา้ใจได ้

(2) ความส าคญัของการสื่อสาร คือ จากการท่ีการสื่อสารในหน่วยงาน เป็นสิ่งท่ี
ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงไดแ้ละเป็นปัจจยัส  าคญั ท่ีจะช่วยใหห้น่วยงานประสบความส าเร็จในการ
บริหารจัดการหน่วยงาน แต่การสื่อสารท่ีไม่มีคุณภาพนัน้เป็นสิ่งท่ีสามารถจะหลีกเลี่ยงได ้และท่ี
ส  าคัญซึ่งไปกว่านั้นก็คือ ผูบ้ริหาร จะตอ้งท าหน้าท่ีเป็นผู้สื่อสาร โดยหน่วยงานสามารถจะใช้
ประโยชนจ์ากการสื่อสารไดใ้น  สี่ประเด็นหลกั  ดังนี ้การควบคุมดูแล (Controlling) การชักจูง 
(Motivation) การแสดงออกทางอารมณข์องความรูส้กึ (Emotional expression) และดา้นขา่วสาร
ขอ้มลู 
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2.2.3 กระบวนการในการส่ือสาร      
 การสื่อสาร สามารถท่ีจะค านึงถึงไดใ้นแง่ของกระบวนการ โดยผูว้ิจัยไดจ้  าแนก

ออกเป็นสี่ลกัษณะ ดังนี ้จากบนลงล่าง จากล่างขึน้บน การสื่อสารในแนวนอน และการสื่อสาร
แบบคนละหนว่ยงาน และความแตกตา่งในเรื่องของระดบั (อลศิรา เจรญิวานิช, 2548) 

 1. การสื่อสารจากบนลงล่าง เป็นการสื่อสารซึ่งส่งผ่านจากล าดับชั้น
บงัคบับญัชาลงไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ภายในองคก์รซึ่งรวมถึงนโยบาย 

 2. การสื่อสารจากล่างขึน้บน เป็นการสื่อสารซึ่งสง่ผ่านจากหนา้ท่ีขึน้สู ่
การสื่อสารในลกัษณะ การประชุม ผูว้ิจยั พบวา่หากมีการสื่อสารในลกัษณะนีอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 
แต่ในขณะเดียวกัน ในระดบัลา่งสื่อสารต่อระดบัสงูอย่างจรงิใจ และตรงไปตรงมานัน้ไม่ใช่เรื่องท่ี
จะท าไดง้่ายนัก อีกทัง้ในการสื่อสารส  าหรบัทิศทางนี ้อาจจะดอ้ยประสิทธิภาพท่ีสดุโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งเม่ือสาระที่ปรากฏในสารนัน้ 

 3. การสื่อสารในแนวนอน เป็นการสื่อสารท่ีสง่ขา้มหน่วยงาน ซึ่งมีความ
จ าเป็นอยา่งมากตอ่การ แตกตา่งเขา้ดว้ยกนั อาทิเช่น การติดตอ่ขา้มสายงานระหวา่งสว่นงาน เป็น
ตน้ 

 4. การสื่อสารแบบคนละหน่วยงานและความแตกต่างในเรื่องระดับ
ภายใน แมว้า่จะเป็นวิธีการสื่อสารท่ีอาจจะมีการใชไ้ม่มาก ทัง้หมด 4 แบบนี ้แตก็่มีความจ าเป็นใน
สถานการณ์ท่ีสมาชิกในหน่วยงานไม่สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร โดยผ่าน
ช่องทางอ่ืน ๆ ได ้เป็นลกัษณะการสื่อสารท่ีสง่ขา้มไปยงัหนว่ยงานท่ีตา่งกนั  

2.3 แนวคิดการบริหารจดัการภาวะวิกฤต 
2.3.1.ความหมายของภาวะวิกฤต 

ภาวะวิกฤต (Crisis) สภาวะเหตุการณ์หรือสถานการณ์ชั่ วคราวท่ีไม่ได้คาดคิด  
เกิดขึน้อย่างรวดเรว็ โดยสว่นใหญ่ขาดการเตรยีมการ โดยสิ่งท่ีเกิดขึน้กระจายไปในวงกวา้งไปสูผู่ท่ี้
เก่ียวขอ้ง จ านวนไม่มากไปจนถึงมาก กระจายไปสูช่ื่อเสียงไปจนถึงผลก าไรในการท าธุรกิจ ภาวะ
วิกฤตโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึน้โดยท่ีไม่มีสญัญาณ ความส าคัญการเตรียมการ นบัเป็นหนึ่งในกล
ยทุธร์ะดบัองคก์รท่ีจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคัญ และน าไปอยูใ่นแผนงานวิธี การเตรยีมการท าใหเ้กิด
การควบคมุเพื่อสิ่งท่ีอาจจะตามมาในภายหลงั (ปรดีี นกุลุสมปรารถนา, 2563) 

ดงันัน้ ภาวะวิกฤตจะหมายถึง เหตกุารณท่ี์เกิดขึน้เรง่ดว่นกระทนัหนั อาจเป็นสิ่งท่ีอยู่
เหนือความคาดหมายไม่ไดค้าดคิดมาก่อน และไม่สามารถควบคุมได ้สง่ผลใหเ้กิดความเสียหาย
ในแงต่า่ง ๆ และจ าเป็นตอ้งรบีด าเนินการรบัมือและแกไ้ขอยา่งรวดเรว็ 
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2.3.2 ประเภทของวิกฤต 
(ปรดีี นกุลุสมปรารถนา, 2563) ไดจ้ดัประเภทของวิกฤตไว ้ดงัตอ่ไปนี ้
1.กลุม่วิกฤตท่ีสง่ผลไม่มาก   อาทิ ความรุนแรง ในท่ีท างาน การถกูใสค่วามตา่งๆ 
2. กลุม่วิกฤตท่ีเป็นเหตุเผอิญ องคก์รด าเนินธุรกิจแลว้น าไปสูภ่าวะวิกฤต โดยไม่ได้

เจตนา ความรบัผิดชอบอยูใ่นระดบักลาง เช่น การปฏิบติังานในภาวะยากล าบาก  
3. กลุ่มวิกฤตท่ีสามารถเตรียมการไวก้่อน เกิดโดยคนท าหละหลวม ตัวอย่าง การ

หละหลวมท่ีคนเกิดบกพรอ่งน าไปสู่อุบัติเหตุ การหละหลวมในหนา้ท่ี อาทิ การไม่ซื่อสตัย ์การ
ปลอมแปลงเอกสารหรอืผลตรวจสอบตา่งๆท่ีสง่ผลตอ่ความนา่เช่ือถือ 

มีสองแบบใหญ่ๆ คือ 
1. วิกฤตท่ีทราบมาก่อน โดยการคาดคะเนวา่มีโอกาสจะเกิดขึน้ แตไ่ม่ทราบวา่จะเกิด

เม่ือใด หากเราคาดคะเนถึงโอกาสเกิดวิกฤตการณใ์นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ก็ควรท่ีจะมีแผนรองรบั
ในอนาคตไว ้

2. วิกฤตท่ีไม่ทราบมาก่อน ไม่มีทิศทาง ไม่มีโอกาสใดท่ีคิดว่าจะเกิด โดยขาดการ
วางแผนเตรยีมการ เช่น เหตกุารณท์างธรรมชาติ หรอืการกระท าผิดทางอาญา 

 จากแนวคิดดังกล่าวอาจสรุปไดว้่า ภาวะวิกฤตมีสอง ประเภทหลกั ดังต่อไปนี ้
ภาวะวิกฤตท่ีคาดเดาลว่งหนา้ได ้โดยสาเหตุมักเกิดมาจากปัจจัยภายใน เช่น ความผิดพลาดใน
การบริหารงาน และอีกประเภทคือ ภาวะวิกฤตท่ีไม่สามารถคาดเดาล่วงหนา้ได ้โดยสาเหตุมัก
เกิดขึน้จากปัจจยัภายนอก เช่น ภยัธรรมชาติ 

2.3.3 ข้ันตอนการจัดการภาวะวิกฤต 
(ปรีดี นุกุลสมปรารถนา, 2563) ไดแ้บ่งขัน้ตอนส าหรบัการจัดการภาวะวิกฤตไว ้4 

ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1. ก าหนดเปา้หมายและวตัถปุระสงคข์องการสื่อสารใหช้ดัเจน 
เม่ือใดก็ตามท่ีเกิดภาวะวิกฤตขึน้องคก์รจ าเป็นตอ้งก าหนดแนวทางในการสื่อสาร สิ่ง

ท่ีจะด าเนินการใหช้ดัเจน เหมาะสมสอดคลอ้งถึงเหตกุารณ ์และแนวทางส  าหรบัการเตรียมการใน
ล าดบัถดัไป 

2. เลอืกวิธีในการเตรยีมการ 
โดยวิธีมีความเหมาะสมกับเหตกุารณต์่างๆท่ีเกิดขึน้ โดยวิธีการจะมีเป็นล  าดบัทัง้สิน้ 

สี่กลุม่ดว้ยกนั  
 กลุม่ปฏิเสธ  องคก์รจะปฏิเสธว่าไม่รูเ้ห็นเก่ียวกบัเรื่องท่ีเกิดขึน้ ไม่เก่ียวขอ้งกับสิ่ง

ท่ีเกิด  
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  โจมตี โดย การโตต้อบออกมานัน้ ด าเนินคดีฟอ้งรอ้งกลบั 
  ปฏิเสธ โดย การท่ีองคก์รตอ้งมั่นใจว่าเหตุการณ์วิกฤตท่ีเกิดขึน้ไม่ไดมี้

สว่นเก่ียวขอ้ง 
  วิธีการกลา่วโทษ โดย การท่ีองคก์รหาผูร้บัผิดชอบท่ีเป็นกลุม่ท่ีบริษัทจา้ง

ด าเนินงานแทน โดยมีความจริง โดยส่วนงานรบัจ้าง ด าเนินการและกระท าความผิด โดยการ
ละเลย การท าหนา้ท่ีมีค าสั่ง ถึงสามารถด าเนินการตามวิธีการนี ้

 กลุม่ส  าคัญ การลดความน่าเช่ือถือ ท าใหช่ื้อเสียงขององคก์รไดร้บัผลกระทบไม่
มากนกั  จ าแนกไดด้งันี ้

  วิธีการขออภยั โดย การปฏิเสธถึงความตัง้ใจท่ีจะใหเ้กิดวิกฤตขึน้ 
  วิธีการใหเ้หตุผล โดย บอกความจริง เพราะคนท่ีเคราะหร์า้ยมักมีส่วน

เก่ียวขอ้งให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆด้วย แต่ตอ้งมีหลักฐานพิสูจน์ชัดเจน โดย เป็นการปรบัความ
เลวรา้ยท่ีจะสง่ผลในวงกวา้งตอ่ช่ือเสยีงขององคก์รไดดี้ขึน้ 

 กลุม่บูรณะ หรอืวิธีฟ้ืนฟูช่ือเสยีง  
  ชดเชย ในแบบตา่งๆ 
  ขอโทษ คือ ออกมาขอโทษรบัผิด เยียวยา 
 เสรมิ  หรอืเยียวยาตา่งๆในเหตกุารณภ์าวะใชเ้สรมิกลุม่อ่ืนๆ 
  เตือน เพื่อใหท้ราบ 
  ช่ืนชม เพื่อใหก้ลุม่เกิดความรูส้กึท่ีดี 
  วิธีผูต้กเป็นเหยื่อ  
3. วางแผนสื่อสารกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
เหตุการณว์ิกฤตท่ีเกิดขึน้นัน้ จ าเป็นตอ้งมีการติดต่อสื่อสารกับทัง้คนภายในองคก์ร 

ในเหตกุารณว์ิกฤต มวลชน สว่นไดส้ว่นเสยี เพื่อสิ่งท่ีดี  ซึ่งควรปฏิบติัดงันี ้
 แยกแตล่ะกลุม่ในการรบัขอ้มูลขา่วสารใหช้ดัเจน การสื่อสารไปยงักลุม่เป้าหมาย

แตล่ะกลุม่นัน้จ าเป็นตอ้งแยกประเภทเนือ้หาขา่วสารท่ีเหมาะสม 
 เตรียมเนื ้อหาให้พร ้อม สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาให้เหมาะสมกับแต่ละ

กลุม่เปา้หมาย 
 เลอืกใชส้ื่ออยา่งเหมาะสมท่ีเขา้ถึงกลุม่เปา้หมายไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 
4. จดัตัง้ทีมเฉพาะกิจและผูแ้ถลงการณ ์
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การตัง้ทีมงานท่ีเก่ียวขอ้งและส าคญั เพื่อด าเนินการกับบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ท่ี
ตอ้งแถลงการณ ์จ าเป็นตอ้งมีคณุสมบติั ดงันี ้

 ทีมงานตอ้งมีอ านาจอย่างเต็มท่ีในการด าเนินงาน เพราะวิกฤตการณ์ท่ีเกิดขึน้ 
เป็นเรื่องเรง่ดว่น  

 ทีมงาน ท างานภายใตค้วามเครยีดอยา่งหลีกเลี่ยงไม่ไดก้ับสิ่งท่ีเกิดขึน้ ซึ่งทีมงาน
ตอ้งมีเนือ้หา รวมไปถึงการท าความเขา้ใจสถานการณ์ท่ีก าลงัเผชิญอยู่ใหไ้ดอ้ย่างถูกตอ้งและ
ชดัเจน 

 จากแนวคิดการบรหิารจัดการภาวะวิกฤตขา้งตน้ เป็นการกลา่วถึงขัน้ตอนต่างๆท่ี
ใชใ้นการจัดการภาวะวิกฤต ซึ่งภาวะวิกฤตเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้แบบกระทนัหนัโดยไม่ทนัคาดคิด และ
ขัน้ตอนในการจดัการภาวะวิกฤต เป็นสิ่งท่ีหน่วยงานหรอืผูร้บัผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งอาศยัความรู ้
ความเขา้ใจอยา่งชดัเจนเพื่อเตรยีมพรอ้มและรบัมือกบัสถานการณท่ี์จะเกิดในอนาคตได ้จึงจะเกิด
ประโยชน์กับหน่วยงานและประชาชนอย่างแท้จริง และในการศึกษาครัง้นี ้ผู ้วิจัยจึงมุ่งให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการภาวะวิกฤต ซึ่งเป็นการใหค้วามส าคัญกับหน่วยงานและผูท่ี้มี
สว่นเก่ียวขอ้งซึ่งเป็นปัจจยัท่ีจะท าใหก้ารจดัการภาวะวิกฤตประสบความส าเรจ็ 

2.4 ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับแรงงานต่าง 
2.4.1 กฎหมายเก่ียวกับแรงงานต่างด้าว 

กฎหมายเก่ียวกบัแรงงาน (ส  านกับรหิารแรงงานตา่งดา้ว กรมการจดัหางาน, 2563) 
 คนตา่งดา้ว คือบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสญัชาติไทย โดยท างานซึ่งใชก้ าลงักายหรือ

ความรูด้ว้ยประสงคค์่าจ้าง หรือประโยชนอ่ื์นใดหรือไม่ก็ตาม คนต่างดา้วตอ้งไดร้บัใบอนุญาต
ท างานโดยมีฐานะเป็นลกูจา้ง  

 คนต่างดา้วซึ่งเขา้มาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตาม กฎหมายว่าดว้ยคน
เขา้เมือง  จ าแนกเป็น  4 ประเภท ดงันี ้

 (1)  ประเภททั่วไป หมายถึง แรงงานต่างดา้วท่ีมีฝีมือและท างานอยู่ในระดับสูง 
หรือเป็นแรงงานท่ีถกูสง่มาจากบรษิัทในต่างประเทศท่ีเขา้มาท าการลงทุนในประเทศไทย หรือเขา้
มาท างานชั่วคราวในงานท่ีตอ้งใชฝี้มือ และเทคโนโลยีชัน้สงู   

 (2)  ประเภทตลอดชีพ หมายถึง คนต่างด้าวซึ่ งได้รบัใบอนุญาตท างานตาม
ประกาศคณะปฏิวติัฉบบั ท่ี 322 ขอ้ 10 (10) มีสาระส  าคญัวา่ “ใบอนญุาตท่ีออกใหแ้ก่คนตา่งดา้ว
ซึ่งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักรตาม กฎหมาย ว่าดว้ยคนเขา้เมืองและท างานอยู่แลว้ก่อนวนัท่ี 13 
ธันวาคม 2515 ใหใ้ชไ้ดต้ลอดชีวิตของคนตา่งดา้วนัน้ เวน้แต่คนตา่งดา้วจะเปลี่ยนอาชีพใหม่” 
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 (3)  ประเภทแจง้การท างาน หมายถึง แรงงานตา่งดา้วซึ่งเขา้มาในราชอาณาจกัร
เป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าดว้ยเขา้เมืองเพื่อท างานอันมีเหตุจ าเป็น โดยจะมีระยะเวลาใน
การท างานไม่เกิน 15 วนั และจะท างานดงักลา่วได ้เม่ือไดมี้หนงัสอืแจง้ใหน้ายทะเบียนทราบ 

 (4) ประเภทพิสจูนส์ญัชาติ หมายถึง  การหลบหนีเขา้เมือง ระหว่างรอการสง่ตัว
กลบัมีการอนญุาตใหส้ามารถท างานได ้ 2 งาน คือ งานประเภทกรรมกร งานในบา้น มีใบอนญุาต
ท างานท่ีเป็นบตัรสีชมพู และไดร้บัแกไ้ขสถานะจากแรงงานต่างดา้วประเภทหลบหนีเขา้เมือง มา
เป็นแรงงานท่ีเขา้เมืองมาโดยถูกตอ้งตามกฎหมายและท่ีไดร้บัการพิสจูนส์ญัชาติและมีรบัเอกสาร
รบัรองสถานะจากเจา้หนา้ท่ีประเทศตน้ทางเรียบรอ้ย ไดแ้ก่ หนงัสือเดินทางชั่วคราว (Temporary 
Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate Of Identity) เป็นต้น เพื่ อใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการขออนญุาตท างาน โดยไดร้บัใบอนญุาตท างานเป็นชนิดบตัรสเีขียว 

 ในการศึกษาครัง้นีแ้รงงานต่างดา้วจะหมายถึงบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสญัชาติไทย 
ท่ีท างานโดยใชก้ าลงักายหรือความรูด้ว้ยประสงคค์่าจา้ง หรือประโยชนอ่ื์นใดหรือไม่ก็ตาม ซึ่งใน
งานนีจ้ะเจาะจงไปท่ีแรงงานต่างดา้วท่ีไดร้บัอนุญาตเขา้ท างานตามแนวทางการด าเนินงานเฝ้า
ระวงั ปอ้งกนั และควบคมุโรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงานตา่งดา้ว 

2.5 แนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงาน
ต่างด้าว 

 ทุกภาคส่วนควรให้ความสนใจจากการน าบทวิคราะห์กรณีประเทศสิงคโปรม์าเป็น
กรณีศกึษา เน่ืองจากสิงคโปรมีผูติ้ดเชือ้เพิ่มขึน้วนัละกวา่พนัราย ซึ่งกวา่รอ้ยละ 60 ของผูติ้ดเชือ้ใน
สงิคโปรส์มัพนัธก์ับแรงานขา้มชาติท่ีอาศยัในหอพกั ประเทศไทยมีแรงานตา่งดา้ว ท่ีไดร้บัอนญุาต
ท างาน 2,814,481 คน และพบการแพรร่ะบาดในกลุม่แรงงานตา่งตวัเขา้เมืองผิดกฎหมายในศนูย์
กักกัน ตรวจคนเขา้เมือง อ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา เพื่อเป็นการเฝา้ระวงัป้องกัน ควบคุม ลด
ความสี่ยง เขา้สูห่มู่บา้น/ชุมชนไทยและต่างดา้วกระทรวงสาธารณสขุ เห็นความส าคญัในการเฝา้
ระวงั ในกลุม่แรงานตา่งดา้ว จึงไดส้นบัสนนุการด าเนินงานในพืน้ท่ีเสี่ยง 7 พืน้ท่ีท่ีมีจ านวนแรงงาน
ตง่ดา้วท่ีไดร้บัการอนญุาตเขา้ท างานมากท่ีสดุ และจังหวดัพืน้ท่ีชายแดนท่ีไดร้บัการคดัเลือก โดยมี
จงัหวดัสมทุรสาคร เป็นตน้แบบในการด าเนินงาน (กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ, 2563) 

1. การเตรยีมความพรอ้ม อสต. ในการด าเนินงานเฝา้ระวงัและปอ้งกนัโรคโควิด 19  
 การเตรียมความพรอ้มก่อนการด าเนินงานเฝ้าระวงัและป้องกันโรคโควิด 19 ใน

กลุ่มแรงงานต่างดา้วจะตอ้งเตรียมความพรอ้มทัง้ เจ้าหน้าท่ี อาสาสมัครสาธารณสุข และสิ่ง
สนบัสนนุการด าเนินงานดงันี ้
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1.1 ทีมเจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุ 
 ทีมจงัหวดั บูรณาการความรว่มมือ 3 หนว่ยงาน ไดแ้ก่ 
 1. ส านกังานสาธารณสขุสขุจงัหวดั 
                      1. สรา้งและพัฒนากลไก เครื่องมือและระบบการดูแล เฝ้าระวัง 

โดยใชร้ะบบการดูแล เฝา้ระวงัโรคโควิด 19 ปกติ ของ อสม.ท่ีมีอยู ่เช่ือม ประสานการด าเนินงาน
กบัสถานประกอบการและ อสต. ผนวกกบัมาตรการเฝา้ระวงัโรคของแตล่ะพืน้ท่ี/ชุมชน  

   2. ใหค้วามรู ้และสรา้งความตระหนกั ในการป้องกัน โรคติดเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVD - 19) แก่กลุม่แรงงานต่างดา้ว โดยเนน้การสวมหนา้กากอนามัย การ
พฒันาความสะอาดสว่นบุคคล ท่ีพกั และหมู่บา้น/ชุมชน การเวน้ระยะห่างทางสงัคม รวมถึงการ
จดัท าพืน้ท่ีหอพกั หมู่บา้น/ชุมชนตา่งดา้ว น ารอ่งในการปอ้งกนัโรคโควิด 19 

   3.ในกรณีของจังหวัดท่ีไม่มีอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว 
(อสต.) ในพืน้ท่ีใหส้รา้งและพฒันาแกนน าแรงงานต่างดา้วตามบริบท เพื่อมาด าเนินงานรว่มกับ 
อสม.และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุ 

  2. ส านกังานแรงงานจงัหวดั 
   1. ชีเ้ปา้ พืน้ท่ีเสี่ยง และพืน้ท่ีท่ีมีแรงงานตา่งดา้วสงู 
   2. ประสาน ก ากบั ติดตาม สถานประกอบการ  
   3. สนับสนุนการสรา้งและพัฒนาแกนน าแรงงานต่างดา้วตาม

บริบทเพื่อมาด าเนินงานร่วมกับ อสม. และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ในกรณีของจังหวัดท่ีไม่มี
อาสาสมคัรสาธารณสขุตา่งดา้ว (อสต.) 

  3.เหลา่กาชาดจงัหวดั 
   1. สนบัสนุน วสัด ุอุปกรณ ์ในการด าเนินการของ อสต.และแกน

น าแรงงานตา่งดา้ว 
   2. ใหค้วามรู ้และสรา้งความตระหนกัในการปอ้งกนัโรคโควิด 19 

แก่แรงงานตา่งดา้ว 
   3. สนบัสนุนของรางวลัน าแจง้ ส  าหรบัผูแ้จง้เบาะแสผูท่ี้มีความ

เสี่ยงผา่นแอปพลเิคชั่นพน้ภยั 
   4. ใหค้วามช่วยเหลือแรงงานต่างดา้วท่ีไดร้บัผลกระทบจากโรค

โควิด 19  
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   5. สนับสนุนการสรา้งและพัฒนาแกนน าแรงงานต่างดา้วตาม
บริบทเพื่อมาด าเนินงานร่วมกับ อสม.และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ในกรณีของจังหวัดท่ีไม่มี
อาสาสมคัรสาธารณสขุตา่งดา้ว (อสต.) 

 ทีมอ าเภอ พี่เลีย้งทีมระดบัต าบล ประสานสง่ต่อขอ้มูลการด าเนินงาน รว่มกบัทีม
ระดับต าบล เขา้ตรวจสอบกรณีพบกลุ่มเสี่ยงในพืน้ท่ี หากพบว่าเป็นผูติ้ดเชือ้สง่ต่อโรงพยาบาล
ศนูยเ์พื่อรกัษา 

 
ทีมเจา้หนา้ท่ี รพ.สต./รพ. 
 1. เป็นพี่เลีย้งใหก้บั อสม. และอสต. หรอืแกนน าในการด าเนินงานคน้หาและคดั

กรองกลุม่เสี่ยง 
 2. จดัท าทะเบียน อสต. หรอืแกนน า 
 3. ใหค้วามรูก้บั อสต. และ แกนน าแรงงานตา่งดา้ว ก่อนออกปฎิบติังาน 
 4. ด าเนินการประเมินสุขภาพ อสต. และแกนน าแรงงานต่างด้าว ก่อนออก

ปฎิบติังาน 
 5. ด าเนินการรว่มกบั อสต.และแกนน าแรงงานต่างดา้ว ในการออกคน้หาและคดั

กรองกลุม่เสี่ยง 
 6. รวบรวมผลการด าเนินงาน พรอ้มทั้งส่งรายงานในกลุ่มไลน์ COVD – 19 

Migrant 
 
1.2 ระบุพืน้ท่ีด  าเนินการ 
 ระบุพืน้ท่ีในการด าเนินการคน้หาและคดักรอกกลุม่เสี่ยงใหช้ัดเจน ตามบรบิทของ

แต่ละพืน้ท่ี เน่ืองจากแต่ละจังหวดั แต่ละพืน้ท่ี มีแรงงานต่างดา้วอาศยัอยู่ในบรบิทท่ีแตกต่างกัน 
แยกกนัอยูอ่าศยัตามบรบิท ดงันี ้

 1. หอพกั 
 2. ท่ีท  างาน 
 3. ตลาด 
 4. ชายแดน 
 5. แคมป์ 
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 ทัง้นีแ้ต่ละบรบิทจะมีความหนาแน่น และวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกันออกไป ดงันัน้การ
ระบุพืน้ท่ีด  าเนินการท่ีชัดเจน จะท าใหเ้กิดการจัดระบบเฝา้ระวงัโรคโควิด 19 ในกลุม่แรงงานต่าง
ดา้ว ท่ีมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 
1.3 ทีมอาสาสมคัรสาธารณสขุ 
 ประกอบดว้ย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) และ อาสาสมัคร

สาธารณสขุตา่งดา้ว (อสต.) ควรมีการเตรยีมความพรอ้ม ดงันี ้
  1.3.1 อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้น อสม. 
   1. จดัตัง้ทีม 
   2. อสม. และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุ เป็นพี่เลีย้งใหก้บั อสต. 
   3. ใหค้วามรูแ้ละวิธีปอ้งกันโรคโควิด 19 แก่อสม. 
  1.3.2 อาสาสมคัรสาธารณสขุตา่งดา้ว (อสต.) 
  กรณี ไม่มี อสต. 
    กรณีพื ้นท่ีท่ีไม่มี อสต. หรือแกนน าแรงงานต่างด้าว 

สามารถอบรม และพฒันา อสต. หรือแกนน าแรงงานต่างดา้ว โดยใชห้ลกัสตูร อสต. พ.ศ. 2557 
ของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ หรอืปรบัใชเ้นือ้หาบางสว่น เพื่อให ้อสต. หรอืแกนน าแรงงานตา่ง
ดา้ว รว่มด าเนินงานกบั อสม. และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุ สรา้งระบบเฝา้ระวงั ปอ้งกนั โรคโควิด 19 
ในกลุม่แรงงานตา่งดา้ว 

  กรณี มี อสต. ด าเนินการดงันี ้
    1. ประเมินสขุภาพ อสต. 
     ประเมินสุขภาพของ อสต. ตามแบบประเมิน

สขุภาพส าหรบัผูป้ฎิบติังานเฝา้ระวงัและป้องกันโรคโควิด 19 ในกลุม่แรงงานตา่งดา้ว เพื่อเป็นการ
ประเมินความพรอ้มของ อสต. ก่อนออกปฎิบติังาน 

    2. ใหค้วามรู ้และวิธีปอ้งกนัโรคโควิด 19 แก่ อสต. 
    3. ใหค้วามรูใ้นการใชส้ื่อ การสื่อสาร และช่องทางการ

รายงาน  
  บทบาทของ อสต.  
1.) เฝา้ระวงั คดักรอง คน้หากลุม่เสี่ยง 
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  - สอบถาม/สงัเกตอาการ หากมีอาการ ใหส้่งต่อเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 
ใกลบ้า้นหากไม่มีอาการ อสต. ติดตามครบ 4 วนั (รายงานผลเม่ือครบ 14 วนั) ช่วงติดตามหากมี
อาการใหส้ง่ตอ่เจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุ 

  - ใหค้  าแนะน าการปฏิบติัตวั 
  - จดัท าบญัชีรายช่ือกลุม่เสี่ยง 
  - รายงานผลใหเ้จห้นา้ท่ีสาธารณสขุในพืน้ท่ี 
2 ) ท าตนเป็นแบบอยา่งใหค้วามรูแ้ละดแูลแรงงานตา่งดา้ว 
  - หมั่นลา้งมือ เวน้ระยะห่าง สวมหนา้กากอนามัย งดการรวมกลุ่ม งด

รว่มวง 
  - ให้ความรู ้แก่แรงงานต่างด้าว ในการปฏิบัติตัวและดูแลตนเองใน

หอพกั/บา้นพกั/แคมป์ และงาน ในสถานการณโ์ควิด 19 
  - ชักชวนใหแ้รงงานต่างดา้วปฏิบัติตามมาตรการ และร่วมเป็นแกนน า

หอพกั 
  -ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งต่างๆอย่างเครง่ครดัและเคารพ

กฎหมายไทย 
  - จดัการสิ่งแวดลอ้ม และความสะอาดของชุมชน (ท าความสะอาดท่ีพกั&

ชุมชน) 
3) ช่วยเหลอื 
  - ประเมินคดักรองสขุภาพจิตเบือ้งตน้ 
  - ใหก้ารปฐมพยาบาลทางจิตเบือ้งตน้ 
  - แจง้เจา้หนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลอืดา้นคณุภาพชีวิต อาหาร/เศรษฐกิจ 
  - เยี่ยมติดตาม แบง่ปัน ใหค้  าแนะน า เสรมิพลงัใจ 
4 ) รณรงค ์สง่เสรมิมาตรการ Social Distancing และสรา้ง New normal 
  -ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ สรา้งความตระหนกัใน Social Distancing และ 

New normal 
  - รว่มสรา้งมาตรการ Social Distancing /New normal และติดตามการ

ปฏิบติัตามมาตรการในชุมชนตา่งดา้ว 
  - หมั่ นลา้งมื เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย งดการ

รวมกลุม่ งดรว่มวง 
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  - เป็นตนัแบบในการปฏิบติัตวัใหก้บักลุม่แรงานตา่งดา้ว 
1.4 เตรยีมอุปกรณป์อ้งกนัตวั และอุปกรณใ์นการปฏิบติังาน 
 1.4.1 อุปกรณป์อ้งกนัตวั ส  าหรบั อสม.และอสต. ไดแ้ก่ 
  1) หนา้กากอนามยั 
  2) แอลกอฮอลเ์จล 
1.4.2 อุปกรณใ์นการปฏิบติังาน 
 1) สื่อความรู ้สามารถศกึษา และดาวนโ์หลดสื่อไดท้าง 
  (1) เว็บไซต ์ศูนยบ์ริการชาวต่างชาติ โรงพยาบาลสมุทรสาคร เช่น ชุด

ความรูก้ารปอ้งกนัโรคโควิด - 19 ฉบบั 5 ภาษา โปสเตอร ์และแผน่พบัเก่ียวกบัไวรสัโคโรนา 2019 
  (2) Facebook Fanpang: Migrant Health Volunteers อ ส ต . ร พ .

สมทุรสาคร 
  (3) แผน่พบัความรูโ้รคโควิด 19  3 ภาษา สภากาชาดไทย   
  (4) สื่อออนไลน์ การเสริมสรา้งความเข้มแข็งให้จิตใจ 1 บทเรียน มี

ทัง้หมด 8 บทเรยีน /8 วนั 
  (5) คู่ มือการปฎิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจทุกระดับ กรม

สขุภาพจิต 
  (6) แนวทางการฟ้ืนฟูจิตใจ 
 2.) แบบรายงาน/แบบประเมิน 
  (1) แบบรายงานเคาะประตบูา้น อสต. 
  (2) แบบประเมินสขุภาพจิต 
2. คน้หาและคดักรองกลุม่เสี่ยง 
 การด าเนินการคน้หาและคดักรองกลุม่เสี่ยงในกลุม่แรงงานต่างดา้ว สามารถแบ่ง

กลุม่เปา้หมายออกเป็น 3 กลุม่ ดงันี ้ 
 กลุม่ท่ี 1 แรงงานตา่งดา้วท่ีเขา้มาใหม่ในหมู่บา้น/ชุมชน 
 กลุม่ท่ี 2 แรงงานตา่งดา้วท่ีเขา้ประเทศไทยโดยไม่ผา่นดา่นและยงัไม่กกัตวั 14 วนั  
 กลุม่ท่ี 3 ผูท่ี้อยู่ในระยะใกลชิ้ดกบัผูป่้วยติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือไปรว่มอยู่

ในสถานท่ีท่ีผูป่้วยติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ปรากฏตวั 
ขัน้ตอนการคน้หาและคดักรองกลุม่เสี่ยง 
 2.1 แยกกลุม่เปา้หมาย 



  24 

 2.2 สอบถาม/สงัเกตอาการ 
  มีไข ้รว่มกบัอาการไอ มีน า้มกู หายใจเหน่ือย จาม เจ็บคอ 
 2.3 ใหค้วามรู ้ใหค้  าแนะน า ปฎิบติัตวั 
  1) อสม. อสต. และบุคลากรสาธารณสุข ให้ความรูใ้ห้ค  าแนะน า ให้

ค  าปรกึษา รณรงคส์ง่เสรมิการปฎิบติัตวัในวิถีชีวิตแบบใหม่ 
  2.) สรา้งช่องทางการสื่อสารและสื่อความรูใ้นชุมชน เช่น มุมสขุภาพ ใน

สถานท่ีท างาน หอพกั ชุมชน หรอืสื่อสารผา่น social media (กลุม่ Line Facebook หรอื เว๊บไซต)์ 
  3.) สรา้งการมีสว่นรว่มของแรงงานต่างดา้ว รวมถึงสรา้งขอ้ตกลงการอยู่

อาศัยในพืน้ท่ีรว่มกัน โดยการสวมหนา้กากอนามัย การพัฒนาความสะอาดส่วนบุคคล ท่ีพัก 
ตลาดและบา้น/ชุมชน การเวน้ระยะห่างทางสงัคม (SOCIAL DISTANCING) รวมถึงการจัดท า
พืน้ท่ี หอพกัชุมชนตา่งดา้วน ารอ่ง ในการปอ้งกนัโรคโควิด 19 

 

3.จดัท าบญัชีรายช่ือกลุม่เสี่ยง 
 อสต. คน้หา และคดักรองกลุม่เสี่ยง เม่ือพบกลุม่เสี่ยง ตอ้งจดัท าบญัชีรายช่ือกลุม่

เสี่ยงตามแบบฟอรม์รายงาน กรณีพบผูมี้อาการ ( ไข ้ไอ เหน่ือยหอบ) สง่ต่อเจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุ 
และน าแจง้ในแอปพลเิคชั่น พน้ภยั สภากาชาดไทย หรอืจดัท าขอ้มลูกลุม่เสี่ยงผา่น google map 

3.1 แบบฟอรม์การรายงาน 
แบบรายงาน อสต. เคาะประตบูา้น มีขอ้มลูประกอบดว้ย 
- ช่ือผูบ้นัทกึขอ้มลู 
- หมู่บา้น/ชุมชน/บรษิัท ตลาด/ท่ีพกัท่ีส  ารวจ 
- แกนน าหอพกั 
- บา้นเลขท่ีท่ีส  ารวจ 
- อาการของกลุม่เสี่ยง 
- กลุม่เปา้หมาย 
- การปฏิบติั 
ซึ่งแบบฟอรม์นี ้อสต. จะตอ้งน าส่งใหแ้ก่ทีม รพ.สตหรือรพ. ท่ีเป็นพี่เลีย้ง เพื่อรวบรวม

ตอ่ไป 
3.2 การน าแจง้ 
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 กรณีพบกลุม่เสี่ยง อสต. สามารถน าแจง้เพื่อขอรบัการช่วยเหลอืได ้และสง่ต่อผูมี้
อาการส  าคัญ โดยมีเงื่อนไขการใชง้าน คือ ผูร้ายงานจะตอ้งมีรายช่ือเป็นผูร้ายงาน ซึ่งการเพิ่ม
รายช่ือเป็นผูร้ายงาน ตอ้งสง่ขอ้มูลใหก้ับทางสภากาชาดไทย เพื่อเพิ่มบญัชีรายช่ือ รายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

 1. เลขประจ าตวั 13 หลกั 
 2. ช่ือ นามสกลุ  
 3. พืน้ท่ีรบัผิดชอบ 
 4. สญัชาติ 
3.3 บนัทกึขอ้มลูกลุม่เสี่ยงผา่น google map 
 การจัดเก็บขอ้มูลกลุม่เสี่ยงใน google map เพื่อบอกใหท้ราบต าแหน่งของกลุ่ม

เสี่ยง โดยผูร้ายงานสามารถจัดเก็บขอ้มลูไดท้ัง้ขอ้ความและรูปภาพ ไดต้ามขัน้ตอนดงันี ้
 1. สรา้งบญัชีผูใ้ชง้านใน www.gmail.com 
 2.ลงช่ือเขา้สูร่ะบบ เพื่อเขา้ใชง้าน 
 3. เขา้ใชง้านเมน ูแผนท่ี หรอื google map 
 4. เม่ือปรากฎแผนท่ีใหค้ลกิเลอืกเมน ูและคลกิเลอืก My Maps 
 5. คลกิ สรา้งแผนท่ี เพื่อสรา้งขอ้มลู ณ บรเิวณท่ีพบกลุม่เสี่ยง 
 6. บนัทกึขอ้มลู รูปภาพ และระบุต าแหนง่ของกลุม่เสี่ยง 
 
4. การเยี่ยมติดตามใหค้รบ 14 วนั 
 อสต. เยี่ยมติดตามกลุม่เสี่ยงใหมี้การกักตวัครบ 14 วนั นบัแต่วนัท่ีผูน้ัน้เดินทาง

ไปยงัสถานท่ีเสี่ยงตอ่การแพรร่ะบาด พรอ้มใหค้  าแนะน าการปฎิบติัตวั และใหข้อความรว่มมือผูน้ัน้
ใหง้ด หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ นอกหมู่บา้น /ชุมชนไวก้่อน หรือพกัอาศยัอยู่
แต่ในบ้านเรือน/หอพัก เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 14 วัน แลว้ใหบ้ันทึกและรายงานผลใหเ้จ้าหน้าท่ี
สาธารณสขุใกลบ้า้นทราบ กรณีพบวา่มีอาการใหส้ง่ต่อเจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุ โดย อสต. สามารถ
ติดตามผา่นช่องทาง ดงันี ้

1.) อสต. ออกเยี่ยมติดตามไปยงับา้นกลุม่เสี่ยงท่ีมีการกกัตวั 
2.) ใชช้่องทางการสื่อสาร ช่น โทร แชทไลน ์หรอืวิดีโอคอล เพื่อสอบถามอาการ 
ในขณะเยี่ยมติดตามกลุม่เสี่ยงใหมี้การกกัตวัครบ 14 วนั หรอืเม่ือติดตามครบ 14 วนั 
1.) กรณีมีอาการไข ้ไอ เหน่ือยหอบ ใหด้  าเนินการสง่ตอ่เจา้หนา้สาธารณสขุ 
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2.) กรณีไม่มีอาการ ใหด้  าเนินการมอบสติกเกอร ์เพื่อเป็นสญัลกัษณ ์
 
5. การรายงานผลการด าเนินงาน 
5.1 อสต. 
1.) ผลการคน้หาและคดักรองกลุม่เสี่ยง 
 รายงานผา่นแบบรายงาน อสต. เคาะประตบูา้น สง่ใหก้บัเจา้หนา้ท่ี 
2.) รายช่ือกลุม่เสี่ยง 
 น าแจง้ผ่านแอปพลิเคชั่นพน้ภัย ของสภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อขอ้มูลกลุม่เสี่ยง 

และ 
ขอรบัการช่วยเหลอืดา้นทรพัยากรตา่งๆ 
5.2 เจา้หนา้ท่ี รพ.สต. หรอื รพ. 
 เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข รายการผลการด าเนินงานในพื ้นท่ีของตน ตามแบบ

รายงานผลการปฏิบติังานของ อสต/แกนน า ในการเฝา้ระวงัโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-
19) ในแรงงานต่างดา้วโดยเริ่มด าเนินการตัง้แต่วันท่ี 2 พฤษภาคม 2563 และรายงานผลการ
ด าเนินงาน ทุกๆวนัองัคาร พรอ้มทัง้สามารถสง่ต่อเรื่องราวการด าเนินงานในพืน้ท่ี ผ่าน 2 ช่องทาง 
ไดแ้ก่ 

1) กลุม่ Line : COVID-19 Migrant 
2.) E mail : suphitsara.moph@gmail.com 
 
6. การเยียวยาดา้นจิตใจ ผูไ้ดร้บัผลกระทบจากโควิด 19  
 6.1 การช่วยเหลอื 
  การช่วยเหลือต่างดา้วผูไ้ดร้บัผลกระทบจากโควิด 19 โดยแจง้รายช่ือผู้

ไดร้บัผลกระทบผา่นทางแอปพลเิคชั่นพน้ภยั เพื่อขอรบัความช่วยเหลอืจากสภากาชาดไทย โดยใช้
บญัชีรายช่ือเดียวกบัการแจง้รายงานกลุม่เสี่ยง 

 6.2 การเยียวยาดา้นจิตใจ ผูไ้ดร้บัผลกระทบจากโควิด 19  
1.) ประเมินคัดกรองสุขภาพจิตเบือ้งตัน โดยใช้แบบคัดกรองซึมเศรา้ (2Q) ของกรม

สขุภาพจิต 
2.) ปฐมพยาบาลดา้นจิตใจ โดยใชห้ลกั 3 ส คือ 
  (1) สอดสอง มองหา ผูท่ี้ตอ้งการรบัความช่วยเหลอื 
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  (2) ใสใ่จรบัฟัง รบัฟังความกงัวลท่ีเกิดขึน้ โดยใชค้  าถามปลายเปิดในการ 
สนทนา เช่น "ช่วงนีมี้เรื่องอะไรท่ีท าใหคุ้ณไม่สบายใจหรือรบกวนจิตใจคุณไหม ครบั / 

คะ" 
  (3) สง่ต่อ เช่ือมโยง ประสานสง่ต่อขอ้มูลผูท่ี้ตอ้งการรบัความช่วยเหลือ

ใหก้ับจา้หนท่ี้สาธารณสขุ หน่วยบรกิารในพืน้ท่ี บูรณาการท างานรว่มกับ ผูใ้หญ่บา้น ก านนั ซึ่งมี
บทบาทหนา้ท่ีตามแนวทางของ ศบค.มท 

3) เยี่ยมติดตาม ใหค้  าแนะน า และใหก้ าลงัใจ แก่ผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบ 
 

2.6 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาคน้ควา้งานท่ีเก่ียวขอ้งกับการเฝา้ระวงั ป้องกัน และควบคุมโรคในกลุ่ม

แรงงานตา่งดา้ว ซึ่งไดร้วบรวมมา ดงันี ้
(ศศิธร ตัง้สวสัด์ิ, 2563) การศึกษาครัง้นี ้แรงงานต่างดา้ว พืน้ท่ีเขตสขุภาพท่ี 7 และ 8 

ท าการศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ถึง มิถุนายน 2561 เป็นเวลา 1 ปี กลุ่มตัวอย่าง คือ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวทัง้ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข การศึกษาแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะแรกเก่ียวกบัปัญหา ระยะท่ีสอง มีพนัธกิจรว่มกนั ในการจดัการระบบ และสดุทา้ยระยะท่ีสาม 
แกไ้ขระบบ รายงานจากสวสัดิการแรงงานจงัหวดั รายงานการจดับรกิารเขา้ถึงสทิธิขัน้พืน้ฐาน โดย
เลอืกผูร้บัผิดชอบแบบเจาะจงจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวิเคราะหข์อ้มูลเนือ้หา ผลการศกึษาพบว่า 
โดยในระยะแรกนัน้ยงัไม่มีกระบวนการขอ้มูลแรงงานท่ีเป็นระบบเทา่ท่ีควร เน่ืองจากมีขอ้จ ากัดใน
ดา้นต่างๆ ระยะท่ีสอง จากปัญหาไดมี้การเสนอแนะการจัดระบบ และมาตรการรว่มกัน และใน
สว่นระยะท่ีสาม มีการจดัการก าหนดแผนงาน และมาตรการแนวทางในการปฎิบติังานสาธารณสขุ
ในกลุม่แรงงานตา่งดา้วดา้นของเขตสขุภาพท่ี 7 และ 8 เพื่อก าหนดใหป็้นวาระรว่มกนั 

(วิชาญ คิดเห็น, 2563) การวิจัยเชิงปฏิบติัการนีเ้พื่อเฝ้าระวังป้องกันทางระบาดวิทยา 
รวมไปถึง การป้องกันและควบคุมโรคหัดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว อ า เภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งมีการแบง่การศกึษาออกเป็นเป็น สามระยะดว้ยกนั เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งในการเฝา้ระวงั
โรคหดัในโรงพยาบาล 24 ราย โรงงาน 6 ราย แรงงานเมียนมาท่ีมีอาการป่วยและไม่ได่มีอาการ
ป่วยเป็นโรคหดัจ านวน 10 ราย ดว้ยกนั ในระยะท่ีสอง การเฝา้ระวงัการเกิดโรคหดัในโรงพยาบาล 
30 รายและโรงงานอีก 15 ราย ระยะท่ีสามสดุทา้ย ท าแบบประเมินเพื่อปอ้งกนัโรคหดักลุม่แรงงาน
ตา่งดา้วชาวเมียนมา 200 ราย ดา้นความพอใจกบัการใหบ้รกิาร อีกในจ านวน 300 ราย เก็บขอ้มูล
ระในเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2562 วิจัยเชิงปริมาณและส ารวจ และมีการเก็บรวบรวม
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ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยวิธีการสมัภาษณแ์บบเชิงลกึ มรูปแบบการสนทนากลุม่ และสดุทา้ยมีการ
สงัเกตแบบไม่มีสว่นรว่ม ในเชิงปรมิาณวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติพรรณา และเชิงคุณภาพใชก้าร
วิเคราะหเ์นือ้หา โดยผลการศึกษาพบว่า 1) การระบาดมาจากการท่ีแรงงานต่างดา้วอาศยัอยู่ใน
ชุมชนแออัดหนาแน่น สถาพแวดลอ้มไม่ดี ท าใหเ้สี่ยงต่อการเกิดการแพร่ระบาดไดง้่าย  2) ชาว
เมียนมาต าบลสงูเนิน ประกอบดว้ยแนวทางท่ีส  าคัญ คือ แนวทางการเฝ้าระวงัเริ่มตัง้แต่ การซัก
ประวัติ การคัดกรอง ค้นหากลุ่มเสี่ยง การสื่อสารข้อมูลโดยการส่งต่อการรักษา การพัฒนา
อาสาสมัครชาวเมียนมา ใหมี้ความเขา้ใจในการระบาดของโรค ดูแลท่ีอยู่อาศัยของแรงงานต่าง
ดา้วใหถู้กหลกั 3) หลงัจากการพฒันาพบว่าแรงงานมีทกัษะความรูเ้พิ่มขึน้ ในรอ้ยละ 37.18 ไดร้บั
วคัซีนป้องกันโรครวมไปถึงมีบตัรประกันสขุภาพเพอ่มขึน้อยู่ท่ีรอ้ยละ 36.14  และสุดทา้ยความ
พอใจในเรื่องของการเขา้รบับริการอยู่ท่ี รอ้ยละ 86.8 และการรบัวคัซีนของแรงงานผ่านเกณฑท่ี์
รอ้ยละ 95 

(นิภา มหารชัพงศ,์ 2553) บทสรุปส าหรบัผูบ้ริหาร ปัญหาเอดสใ์นแรงงานต่างดา้วไม่ได้
เป็นเพียงแต่ การเคลื่อนยา้ยแรงงานทัง้คนไทยและแรงงานต่างดา้วเขา้มาประกอบอาชีพในพืน้ท่ี
เป็นจ านวนมาก จากขอ้มลูส  านกัระบาดวิทยา พ.ศ. 2551 รอ้ยละ 3 เฝา้ระวงัพฤติกรรมติดเชือ้เอช
ไอวีในกลุม่แรงงานตา่งดา้ว จงัหวดัชลบุร ีพ.ศ. 2551 แรงงานตา่งดา้วท่ีมาตรวจสขุภาพเป็นรอ้ยละ 
2.54 การมีเพศสมัพนัธ์กบัชานอ่ืน / หญิงอ่ืนท่ีไม่ใช่แฟนหรอืคนรกั ต ่ามากรอ้ยละ 5 – 10  ปัญหา
การยา้ยท่ีอยู่ หรือการเล็ดรอดขา้มชายแดนมา การเปลี่ยนนายจา้ง และการอพยพ ท าใหย้ากใน
การติดตามการรกัษา ยากมากขึน้  แนวคิดรูปแบบการป้องกันเอดสใ์นกลุม่แรงงานต่างดา้วทัง้ท่ี
จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ควรประกอบ1) โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์และวิธีการป้องกัน 2) 
อาสาสมัครแกนน าแรงงานต่างดา้ว 3) การปรบัระบบแรงงานต่างดา้วจดทะเบียน 4) องคก์าร
บรหิารสว่นทอ้งถ่ิน สมรรถนะ การด าเนินการในดา้น 1) การใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัเอดส ์โรคติดตอ่ทาง
เพศสมัพันธ์วิธีการป้องกัน และควรมีการอบรมทักษะการสื่อสารหรือการผลิตสื่อ  2) แกนน า
แรงงานต่างดา้ว (อสต.) และการยกย่องอาสาสมัครแกนน า การก าหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลือก
อาสาสมัครแกนน าแรงงานต่างดา้ว การจัดเตรียมหลกัสตูรการอบรม โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์
และโรคเอดส ์ของอาสาสมัครแรงงานต่างดา้ว 3) การพัฒนาทักษะการสื่อสารเบือ้งต้น ใหก้ับ
ผูป้ฏิบัติงาน 4) แรงงานกับชุมชน ทัง้ทาง การสรา้งแกนน าอาสาสมัครแกนน าแรงงานต่างดา้ว
ต่อเน่ืองเพื่อลดปัญหาการยา้ยถ่ิน พบว่า อาสาสมัครแกนน าแรงงานต่างดา้ว (Peer educators) 
สว่นการด าเนินโครงการใหค้วามรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเอชไอวี/เอดส ์โดยผ่านสื่อประชาสมัพนัธ ์การให้
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ความรูท่ี้เก่ียวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ โดยผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว การ
ปรบัเปลี่ยนทศันคติเก่ียวกบั การปรบัมมุมองท่ีมีตอ่แรงงานตา่งดา้ว ในกลุม่ผูป้ระกอบการ  

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอาจจะสรุปไดว้า่การเฝา้ระวงั ปอ้งกนั และควบคุมโรค
ในกลุม่แรงงานต่างดา้ว ปัญหาท่ีท าใหเ้กิดการระบาดของโรค มีสาเหตมุาจากหลายประการ เช่น 
มาจากการท่ีแรงงานต่างดา้วอาศัยอยู่ในพืน้ท่ีชุมชนหนาแน่น แออัด อยู่ในสิ่งแวดลอ้มท่ีไม่ถูก
สขุอนามยั และแรงงานตา่งดา้วเองยงัขาดความรู ้ความเขา้ใจในการปอ้งกนัโรค และยงัถกูเพิกเฉย
จากหน่วยงานภาครฐั จึงเป็นสาเหตุส  าคัญท่ีท าให้เกิดการระบาดของโรคต่างๆได้ง่าย ดังนั้น
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูท่ี้มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบโดยตรงจึงจ าเป็นตอ้งมีแนวทางในการเฝา้ระวัง 
ปอ้งกนัและควบคมุโรค ในกลุม่แรงงานตา่วดา้ว 

2.7 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการศกึษา 

 

 

 

 

 

ปัญหา อปุสรรค  ในการด าเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวงั 

ปอ้งกนั และควบคมุโรคโควดิ – 19  ในกลุ่มแรงงานต่างดา้ว  

 

 

 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานตาม

แนวทาง การเฝ้าระวงั ปอ้งกนัและ

ควบคมุโรคโควดิ-19 ในกลุ่มแรงงานต่าง

ดา้ว 
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บทที ่3 
ระเบยีบวิธวีิจัย 

3.1 การออกแบบการวิจัย 
ในการออกแนวทางการศกึษาปัญหาในการด าเนินงานตามแนวทางการเฝา้ระวงั ปอ้งกัน 

และควบคมุโรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงานตา่งดา้ว กรณีศึกษาจังหวดัสมทุรสาคร ผูว้ิจยัมุ่งศกึษา
โดยใช้แนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  แบบกรณีศึกษา (case study method) 
ประเภทกรณีศึกษาเดียว (Single Case Study) โดยใหค้วามส าคญักับการแสวงหาความรูค้วาม
จริงเชิงประจักษ์จากทัง้ของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหนา้ท่ีแรงงานจังหวัด
สมุทรสาคร และเจา้หนา้ท่ีเหลา่กาชาดจังหวดัสมุทรสาคร ตลอดจนความสมัพนัธข์องขอ้มลูต่างๆ 
โดยเนน้ท าความเขา้ใจปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึน้อย่างละเอียดเจาะลกึ (In-depth Study) และเป็น
องคร์วม (Holistic) โดยผูว้ิจัยจะศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยน าความรูค้วามจริงท่ีไดม้า
วิเคราะหแ์ละตีความหมาย เพื่ออธิบายปรากฏการณท่ีเกิดขึน้ ใหไ้ดม้าซึ่งค าตอบท่ีครอบคลมุใน
สภาพการณท่ี์เป็นอยู่ เพื่อน าไปสูก่ารคน้หาแนวทางพฒันาและแกไ้ขปัญหาในประเด็นท่ีจะศกึษา
ตอ่ไป 

3.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) 
ในการศกึษาปัญหาในการด าเนินงานตามแนวทางการเฝา้ระวงั ป้องกัน และควบคุมโรค

โควิด – 19  ในกลุม่แรงงานตา่งดา้ว กรณีศึกษาจงัหวดัสมุทรสาคร ครัง้นี ้โดยผูว้ิจัยได้ก าหนดผูใ้ห้
ขอ้มลูหลกัในการศกึษาครัง้นี ้ไดแ้ก่ 

(1.) เจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรสาคร 
(2.) เจา้หนา้ท่ีแรงงานจงัหวดัสมทุรสาคร 
(3.) สมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวดัสมทุรสาคร 
ทัง้นีผู้ว้ิจัยจะคดัเลือก กลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) จ านวน 4-8

คน โดยมีผูใ้หข้อ้มูลในระดบัปฏิบติัการ จะเป็นผูใ้หข้อ้มลูหลกัดา้นการด าเนินงานตามแนวทางการ
เฝา้ระวงัปอ้งกนัและควบคมุโรคโควิด –19 ในกลุม่แรงงานตา่งดา้ว   

3.3 การเก็บข้อมูล 
ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใช ้2 วิธีการหลกั 
  (1) การส  ารวจจากเอกสาร (Document Research) 
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 เป็นการส  ารวจขอ้มูลขัน้ทุติยภูมิ ดา้นการวิเคราะหเ์อกสารต่างๆทัง้ในสว่นของ
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงงานวิจยั บทความ และแนวทางการด าเนินงานเฝา้ระวงั ป้องกัน 
และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงานต่างดา้ว เอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง และการสืบคน้ทาง
อินเตอรเ์น็ต โดยมุ่งศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดการระบาดของโรคโควิด – 19 
ระลอกใหม่ โดยมีตน้ตอมาจากกลุม่ของแรงงานตา่งดา้ว  

 (2.) เป็นการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-depth interview)  
 เป็นการสมัภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าท่ี

แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นการสมัภาษณ์
โดยตรงหรือขอค าแนะน าจากผูป้ฏิบัติงานในการคน้หาความเหมาะสมในการสมัภาษณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของบุคคลจึงท าให้ผู ้วิจัยได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามแนว
ทางการเฝา้ระวงั ปอ้งกนั และควบคุมโรคโควิด – 19     

3.4 การวิเคราะหข้์อมลู 
ในการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัจะน าขอ้มลูจากการส  ารวจเอกสาร การสมัภาษณ ์ท่ีรวบรวม

ได้แลว้มาตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเรียบรอ้ย หลังจากนั้นจะน ามาประมวลผลและ
วิเคราะหข์อ้มูลตามแนวทางการวิเคราะห ์โดยวิธีการจ าแนกชนิดขอ้มูล (Typological Analysis) 
โดยมุ่งเนน้ประเด็นปัญหาในการด าเนินงานตามแนวทางการเฝา้ระวงั ป้องกัน และควบคุมโรคโค
วิด – 19 ในกลุม่แรงงานต่างดา้วตามกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อน าผลการศึกษามาวิเคราะหแ์ละ
จดัท าขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน ์
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บทที ่4  
ผลการศกึษา 

ในการศกึษาครัง้นีผู้ว้ิจัยไดศ้กึษาการศกึษาปัญหาในการด าเนินงานตามแนวทางการเฝา้
ระวงั ป้องกนั และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงานตา่งดา้ว : กรณีศกึษาจังหวดัสมุทรสาคร
ซึ่งแบ่งออกเป็นปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ จากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุจังหวดัสมุทรสาคร 
เจา้หนา้ท่ีแรงงานจงัหวดัสมทุรสาคร และสมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวดัสมทุรสาคร ดงัตอ่ไปนี ้

4.1 การรับรู้ แนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกัน และควบคุมโรคโควดิ – 19 ในกลุ่ม
แรงงานต่างด้าว 

แนวทางการด าเนินงานเฝา้ระวงั ป้องกนั และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงานตา่ง
ดา้ว การพิจารณาขอ้มูลจากเจ้าหนา้ท่ีสาธารณสขุจังหวัดสมุทรสาคร เจา้หนา้ท่ีแรงงานจังหวัด
สมทุรสาคร และสมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวดัสมทุรสาคร ไดด้งัตอ่ไปนี ้

(1) การรบัรูข้องเจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรสาคร 
การกระจายขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับแนวทางการด าเนินงาน ขอ้มูลท่ีส  านักงาน

สาธารณสขุจังหวดัสมุทรสาคร การประกาศเผยแพรใ่นเว็บไซตข์องกองทุนประกนัสขุภาพคนต่าง
ด้าวและแรงงานต่างด้าว https://fwf.cfo.in.th. ซึ่งการรับรูเ้ก่ียวกับแนวทางการด าเนินงาน  
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุจงัหวดัสมุทรสาคร ทราบข่าวประกาศจากทางส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั
สมทุรสาครเป็นสว่นใหญ่ และทราบผา่นหนงัสือจากส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ โทรทศัน ์
โซเชียลมิเดีย และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องตามล าดับ ซึ่งในช่ วงแรกของแนวทางการ
ด าเนินงาน  ยงัไม่ไดร้บัรายงานวา่มีแรงงานตา่งดา้วติดโควิด – 19 เลยแมแ้ตร่ายเดียว โดยสะทอ้น
วา่ ช่วงเวลานัน้ท่ียังไม่พบแรงงานต่างดา้วท่ีติดโควิด – 19 เลย อาจเป็นเพราะการออกมาตรการ
และแนวทางต่างๆ ท่ีจะตอ้งมีการด าเนินการเพื่อควบคุม ป้องกัน ตลอดจนแก้ไขและเยียวยาผู้
ไดร้บัผลกระทบ โดยจงัหวดัสมุทรสาครถกูจดัใหเ้ป็นโมเดลในหลายๆเรื่อง จึงเป็นเรื่องท่ีส  าคญัมาก
ท่ีจงัหวดัสมทุรสาครจะตอ้งด าเนินการอย่างเขม้ขน้เป็นจังหวดัแรกของประเทศไทย โดยหนึ่งในนัน้
คือเรื่องของการสวมหนา้กากอนามัยก่อนออกจากบา้น 100 เปอรเ์ซ็นต ์เน่ืองจากหนา้กากอนามัย 
หรือแมสก ์เป็นอุปกรณ์ส  าคญัท่ีจะใชใ้นการป้องกันเชือ้ไวรสัโควิด – 19 และส  าหรบัสมุทรสาคร
โมเดล ไดด้  าเนินการในรูปแบบของโครงการตรวจคดักรองคน้หาเชิงรุกในพืน้ท่ีเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง 
ทัง้ในกลุม่แรงงานคนไทย และแรงงานตา่งดา้ว โดยการด าเนินงานนัน้จะด าเนินงานเป็นมาตรการ
ท่ีเรยีกวา่ เชิงรุก โดยจะเดินทางเขา้ไปหาผูท่ี้เป็นกลุม่เสี่ยงเองและท าการตรวจคดักรอง วา่มีเชือ้โค
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วิด – 19 หรือไม่ โดยจะเนน้เฉพาะกลุม่เปราะบางเป็นส  าคญั อาทิเช่น กลุ่มท่ีอยู่ในเรือนจ าเป็น
ผูต้อ้งขงั กลุม่ผูใ้ชแ้รงงานตา่งดา้ว กลุม่ผูท่ี้ขบัรถโดยสารสาธารณะท่ีตอ้งพบปะเจอผูค้นมากมาย
หลากหลาย เป็นตน้ โดยมาตรการเชิงรุกท่ีเขา้หากลุม่เสี่ยงดงักลา่วนัน้ จึงถือเป็นนโนบายท่ีเก่ียว
เน่ืองมาจากการท่ีจะท าเมืองสมทุรสาครใหน้า่อยู ่ปลอดภยั และปลอดจากโรค รวมถึงพรอ้มรบัมือ
ตัง้รบักับการระบาดของโรคโควิด – 19 ในทกุระลอกไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งวิธีการตรวจหาเชือ้จากกลุม่
เปราะบางนัน้ จะใช้วิธีการตรวจจากน า้ลายในพืน้ท่ีทัง้ 3 อ าเภอ เน่ืองจากจังหวดัสมุทรสาครมี
ทัง้สิน้ 3 อ าเภอดว้ยกัน โดยในช่วงเวลานัน้ ไดท้  าการตรวจหาเชือ้เชิงรุกทัง้หมดจ านวน 2,100 ราย 
ผลปรากฏว่าไม่พบเชือ้ โดยแนวทางการด าเนินงานต่อมาท่ีมีความสมัพันธ์กันคือในเรื่องของการ
สวมใส่หนา้กากอนามัย จะเก่ียวเน่ืองกับการพัฒนาตลาดใหมี้ความสะอาดมากยิ่งขึน้ โดยเนน้
อย่างยิ่งคือตลาดในชุมชนตา่งๆ ไม่วา่จะเป็นตลาดในเขตเทศบาลนครสมทุรสาคร ฝ่ังทางมหาชัย
และท่าฉลอม เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีศูนยก์ลางอาหารทะเลของประเทศไทย ทางจังหวดัจึงตอ้งท าให้
ตลาดใน 2 ฝ่ังนี ้มีคุณภาพและใหไ้ดม้าตรฐานมากท่ีสดุ โดยมาตรการในการควบคุมพืน้ท่ีตลาด
นัน้ ก็ไดว้างแนวทางเอาไวใ้นการ จับ ปรบั ปิด หมายความวา่ ถา้หากพ่อคา้แม่คา้คนใดไม่ปฎิบติั
ตามอาทิเช่นในเรื่องของการสวมหนา้กากอนามยั อาจจะท าการจับมาเพื่อท าการตักเตือนก่อน แต่
ถ้าหากหลังจากนั้นพบว่ายังกระท าการฝ่าฝืนอยู่อีกก็จะน าไปสู่การปรบั แลว้ถ้ามีการพบว่า
เจา้หนา้ท่ีเองหรือผูท่ี้ดแูลตลาดมีการกระท าท่ีปลอ่ยปละละเลย เพิกเฉย ในเรื่องของการไม่ปฏิบติั
ตามมาตราการจังหวดัท่ีไดอ้อกมาบงัคบัใชภ้ายใตก้ารผ่อนปรน ก็จะตอ้งมีการด าเนินการสั่งปิด
ตลาดในท่ีสดุเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะพบว่ามีการด าเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จ และอีกอย่างท่ี
ส  าคัญคือการเวน้ระยะห่างทางสงัคม ถือเป็นเรื่องท่ีตอ้งใหค้วามส าคัญค่อนขา้งมาก แต่ในทาง
ปฏิบติัในช่วงเวลานัน้อาจจะยงัไม่เป็นไปตามความตอ้งการแบบ 100 % มากนกั แต่การท างานท่ี
เป็นการปฏิบติังานในลกัษณะเชิงรุก ในช่วงสถานการณก์ารระบาดของโรคโควิด – 19 เป็นธรรมดา
ท่ีย่อมมีประชาชนบางกลุม่ไม่เห็นดว้ย หรือมีการต่อตา้นจากประชาชนท่ีไม่ยอมท าตาม เพราะ
ประชาชนแต่ละคนมีความตอ้งการอยากกลบัไปใชชี้วิตเหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่ี
ตอ้งสวมใสห่นา้กากอนามยัท่ีหลายคนเริ่มละประมาท เพราะในช่วงเวลานัน้คิดวา่ตวัเลขของผูป่้วย
ใหม่ดีขึน้แลว้ จึงไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งสวมใสห่นา้กากอนามัยอีกต่อไป แต่ความประมาทของหลาย
คนท าใหส้ง่ผลเสียและผลกระทบเป็นอยา่งมาก อีกทัง้ในเรื่องของการท่ีจะปรบัปรุงตลาด หลายคน
ก็เห็นว่าไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรบัปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไร แต่น่ีจะเป็นเหตุท่ีท  าให้ตลาดสญู
หายไปไดใ้นท่ีสดุ หรอืแมแ้ตก่ารเวน้ระยะห่างทางสงัคม หากไม่ยอมท่ีจะรกัษาระยะห่าง ก็จะงา่ย
ตอ่การติดเชือ้โควิด – 19 ไดใ้นท่ีสดุ และการควบคมุจะเป็นไปไดย้าก เป็นตน้ 
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(2) การรบัรูข้องเจา้หนา้ท่ีแรงงานจงัหวดัสมทุรสาคร 

การรบัรูข้่าวสารเก่ียวกับแนวทางการด าเนินงาน ท่ีแรงงานจังหวดัสมุทรสาคร 
พบว่า จะทราบข่าวประกาศจากส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเป็นส่วนใหญ่ ว่าจะตอ้ง
ท างานร่วมกันกับส  านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และรวมถึง เหล่ากาชาดจังหวัด
สมุทรสาคร เพื่อรว่มมือกันในการใหค้วามรู ้แก่กลุ่มเป้าหมายก็คือ กลุ่มแรงงานต่างดา้ว โดยใน
เบือ้งตน้แต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก็จะมีหนา้ท่ีในการรบัผิดชอบ เช่น การจัดท าเอกสารเผยแพร่
เพื่อใหค้วามรูก้ับแรงงานต่างดา้ว โดยจัดท าเป็นภาษาต่างดา้ว เพื่ อจะไดส้ื่อสารเขา้ใจง่าย และ
เป็นการสรา้งความเขา้ใจรว่มกันเก่ียวกบัการเฝา้ระวัง ป้องกัน มองสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข ์ไดแ้ก่ 
เจลลา้งมือ หนา้กากอนามยั ถงุยงัชีพต่างๆ รวมไปถึงกระบวนการในการตรวจหรือรกัษาพยาบาล 
ในกรณีท่ีมีประวติัในการเดินทางไปยงัพืน้ท่ีเสี่ยง รวมไปถึงการคดักรอง และการกักตวัเอง 14 วนั 
ตามกระบวนท่ีกระทรวงสาธารณสขุไดก้ าหนดไว ้เป็นตน้ 

 
(3) การรบัรูข้องสมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวดัสมทุรสาคร 

การรบัรูข้่าวสารเก่ียวกบัแนวทางการด าเนินงาน เหลา่กาชาดจังหวดัสมุทรสาคร 
พบว่า สมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวดัสมทุรสาครจะทราบขา่วจากการประกาศใหข้อ้มลูจากทางเหลา่
กาชาดจงัหวดัสมทุรสาครเป็นสว่นใหญ่ และทราบว่าในการด าเนินงานครัง้นี ้จะด าเนินงานรว่มกัน
กับส  านกังานสาธารณสขุจังหวดัสมุทรสาคร และส านกังานแรงงานจังหวัดสมุทรสาครดว้ย โดย
สมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวดัสมุทรสาคร สะทอ้นเพิ่มเติมว่า โดยในเบือ้งตน้ทางเหลา่กาชาดจงัหวดั
สมทุรสาครจะท าการสนบัสนนุดา้นวสัด ุอุปกรณ ์ในการด าเนินงาน เป็นตน้ 

จากข้อมูลข้างต้นพบว่าในส่วนของการรับรูข้่าวสารเก่ียวกับแนวทางการ
ด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างดา้ว ของเจ้าหนา้ท่ี
สาธารณสุขจังหวดัสมุทรสาครมีการรบัรูข้่าวสารจากส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรสาคร
โดยตรง และมีการรบัรูข้่าวสารผ่านโทรทศัน ์หรืออินเตอรเ์น็ต และช่องทางอ่ืนๆ แตใ่นทางกลบักัน
การรบัรูข้่าวสารแนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่ม
แรงงานต่างด้าว ของเจ้าหน้าท่ีแรงงานจังหวัดสมุทรสาครและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
สมุทรสาคร กลบัพบว่า การรบัรูห้รือการทราบขา่วสารการด าเนินงานนัน้เจา้หนา้ท่ีแรงงานจังหวดั
สมุทรสาครและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครจะทราบจากการประกาศท่ีส  านักงาน
แรงงานจังหวัดและจากเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีการรับรูล้่าช้ากว่าเจ้าหน้าท่ี
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สาธารณสขุจังหวดัสมุทรสาคร และจะเห็นไดว้า่ภายใตก้ารรบัรูข้องแต่ละหน่วยงาน มีการรบัรูแ้ค่
ภายในหนว่ยงานของตนเองเทา่นัน้ มิไดมี้การแชรข์อ้มลูขา่วสารหรอืแชรก์ารรบัรูร้ะหวา่งหนว่ยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวงั ป้องกัน และควบคมุ
โรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 

4.2.1 ปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะของหน่วยงาน 
ในสว่นของสมรรถนะของหน่วยงาน โดยจากการพิจารณาจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุ

จังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าท่ีแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
สมทุรสาคร พบวา่ ปัญหาและอุปสรรค มีดงัตอ่ไปนี ้

(1) ปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะของส  านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมทุรสาคร 

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแนวทางการ
เฝา้ระวงั ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงานต่างดา้ว คือ ปัญหาเรื่องบุคลากรใน
การตรวจคัดกรอง เฝา้ระวงัเชิงรุก ของจังหวดัสมุทรสาครมีไม่เพียงพอ เน่ืองจากประเทศไทยนัน้ 
เกิดการแพระ่บาดของโรคโควิด – 19 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2563 และ
เป็นการแพรร่ะบาดท่ีขยายวงกวา้งเพิ่มมากขึน้อยา่งรวดเรว็ โดยสว่นใหญ่เป็นกลุม่แรงงานตา่งดา้ว
ในจงัหวดัสมุทรสาคร  ซึ่งมีประชากรท่ีเป็นแรงงานตา่งดา้วเป็นจ านวนมาก ยอดผูติ้ดเชือ้เพิ่มสงูขึน้
อยา่งรวดเรว็ จึงเป็นเหตทุ  าใหบุ้คลากรมีไม่เพียงพอ ท่ีจะมารองรบัผูติ้ดเชือ้ท่ีเพิ่มสงูขึน้สะสมในทุก
วนั จึงเป็นเหตใุหใ้นหลายๆจงัหวดัของประเทศไทยตอ้งสง่ทีมบุคลากรทางแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
เพื่อมาสนับสนุนการด าเนินงานรว่มกันในการปฏิบัติการเฝ้าระวงัเชิงรุก และการปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลสนาม ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร ซึ่งเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขจังหวดัสมุทรสาครสะทอ้น
วา่ “นอกจากปัญหาบุคลากรท่ีมีไม่เพียงพอแลว้ เน่ืองจากบุคลากรตอ้งแยกยา้ยออกไปท าหนา้ท่ี
หลายภารกิจ” การส่งต่อผูป่้วยไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาคร ยังเจอกับปัญหาผูป่้วย
อาการหนกัหลายราย จนโรงพยาบาลในจังหวดัสมทุรสาครไม่สามารถท่ีจะรองรบัจ านวนผูป่้วยได้
อย่างเพียงพอ จึงตอ้งท าการสง่ต่อความช่วยเหลอืไปยงัโรงพยาบาลในกรุงเทพ ซึ่งในช่วงเวลานัน้
โรงพยาบาลในกรุงเทพได้มาช่วยเหลือโดยการรับผู้ป่วยไปดูแล จึงท าให้จังหวัดสมุทรสาคร
สามารถเดินหน้าต่อไปได ้นอกจากนั้นแลว้ โรงพยาบาลจังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลจังหวัด
ราชบุร ีหรือโรงพยาบาลขา้งเคียงในหลายแห่ง ยังไดท้  าการประสานใหค้วามช่วยเหลือในการรบั
ผูป่้วยไปดูแลอีก จึงท าใหโ้รงพยาบาลหลกัของจังหวดัสมุทรสาครยงัสามารถขบัเคลื่อนอยูไ่ด ้และ
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ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลเอกชนในจังหวดัสมุทรสาครเองไดท้  าการประสานใหค้วามช่วยเหลือ
อีกแรงดว้ย  

 สว่นในเรื่องของทรพัยากรที่ใชใ้นการด าเนินงานนัน้เจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุ
สะท้อนว่า “ได้รบัการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอด รวมถึงทางส  านักงาน
แรงงานจงัหวดัสมทุรสาคร และเหลา่กาชาดจงัหวดัสมทุรสาครท่ีไดร้ะดมใหค้วามช่วยเหลอืในเรื่อง
วสัด ุอุปกรณต์า่งๆ รวมไปถึงหนว่ยงานอ่ืนทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนดว้ย” ซึ่งเจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุ
สะทอ้นอีกวา่  

 
“การท างานกับแรงงานต่างด้าว จะมีอุปสรรคอย่างหนึ่งในเรื่องของการ

สื่อสารเน่ืองจากคุยกันคนละภาษา จึงท าใหก้ารสื่อสารระวังแพทย์เจ้าหนา้ท่ีผู ้ปฏิบัติงานกับ
แรงงานต่างด้าวเกิดการสื่อสารท่ีไม่เขา้ใจกันเท่าท่ีควร หรือท าให้การสื่อสารไม่ตรงกัน แต่ถึง
อย่างไร ทีมหมอหรือเจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงานจะเดินทางเขา้ไปพรอ้มกับล่ามทุกครัง้ เพื่อคอย
ช่วยเหลือในเรื่องของการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน แต่สิ่งท่ีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขผู้
ปฎิบติังานสมัผสัไดจ้ากกลุม่แรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาท าการกักตวัหรอืรกัษาตวันัน้ โดยสว่นใหญ่
จะมีความเครียดและกังวลกับเรื่องการประกอบอาชีพมากกว่าการกังวลกับเรื่องโรคโควิด –19 ท่ี
พวกเขาเผชิญอยู่ โดยสว่นมากแลว้เขาไม่ไดมี้ความวิตกกังวลเรื่องการติดเชือ้โรคโควิด – 19  แต่
พวกเขาวิตกกกงัวลเรื่องหลงัจากนีจ้ะท างานยงัไงมากกว่า คือมีความวิตกกังวลเรื่องความเป็นอยู่
ปากทอ้งมากกวา่” 

  
 ซึ่งเจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุสะทอ้นเพิ่มเติมว่า “ไม่เคยมีการท างานครัง้ไหน

ท่ีใหป้ระสบการณ์ท่ีมีความทา้ทายขนาดนี ้ท่ีจะตอ้งมีการคิด แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ ท่ีเกิดขึน้
เท่ากับการเผชิญภัยพิบัติโรคระบาดโควิด – 19 ในครัง้นี ้มาก่อนถ้าหากเป็นภัยพิบัติอ่ืนๆ” 
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุสะทอ้นวา่ “ไม่ไดมี้ความยากขนาดนี ้และไม่ไดมี้ระยะเวลาท่ียาวนานโดยไม่
มีท่ีสิน้สดุแบบนี ้แต่กรณีของโรคโควิด – 19 ค่อนขา้งท่ีจะยาวนานและเรือ้รงั เน่ืองจากมีผูป่้วยท่ี
เพิ่มมากขึน้ในทุกวนั ท่ีตอ้งท าการเก็บตัวอย่างเชือ้เพื่อท าการสง่ตรวจ และเจอการติดเชือ้ใหม่
เรื่อยๆเพิ่มสงูขึน้ไม่หยุด เจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุจังหวดัสมุทรสาคร สะทอ้นว่า เหตุการณต์่างๆนัน้ 
ท าใหย้งัมองไม่เห็นถึงจุดสิน้สดุวา่จะจบลงตอนไหน” 

  
(2) ปัญหาและอุปสรรคดา้นสมรรถนะของส านกังานแรงงานจงัหวดัสมทุรสาคร 
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จากการศกึษาพบวา่ ปัญหาหลกัของเจา้หนา้ท่ีแรงงานจังหวดัสมุทรสาครใน
การด าเนินงานตามแนวทางการเฝา้ระวงั ป้องกนั และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงานต่าง
ดา้ว คือ เรื่องการประสาน ก ากับ ติดตาม สถานประกอบการในการเฝา้ระวงั ป้องกัน โรคโควิด – 
19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าท่ีของส  านักงานแรงงาน
จงัหวดัสมทุรสาครท่ีจะตอ้งด าเนินการเรื่องนี ้โดยเจา้หนา้ท่ีแรงงานจังหวดัสมุทรสาคร สะทอ้นว่า 
“ส  านกังานแรงงานจังหวดัสมุทรสาคร ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการไดเ้พียงล  าพงัเพราะจ าเป็นอยา่ง
มากท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากสถานประกอบการด้วยเป็นส  าคัญ  เน่ืองจากสถาน
ประกอบการในพืน้ท่ีจังหวดัสมุทรสาครมีจ านวนมากหลายแห่ง และการบูรณาการความรว่มมือ
จากทุกหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงานต่าง
ดา้ว และท่ีส  าคญัรวมไปถึงนายจา้งผูท่ี้ดแูลแรงงานตา่งดา้วในสถานประกอบการท่ีจะตอ้งมีหนา้ท่ี
ในการควบคุม ดูแลใหล้กูจา้งปฏิบติัตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสขุอยา่งเครง่ครดั” ซึ่งใน
สว่นของจังหวดัสมุทรสาครสว่นใหญ่จะเป็นสถานประกอบการท่ีมีขนาดใหญ่และมีลกูจา้งท่ีเป็น
แรงงานตา่งดา้วอยู่เป็นจ านวนมาก ท าใหเ้ป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีเสี่ยงมากในการเกิดการแพรร่ะบาด
ของโรคโควิด – 19 ไดง้่ายมากยิ่งขึน้ เน่ืองจากเป็นบริเวณพืน้ท่ีปิด ท่ีมีความแออัด ดังจะเห็นได้
จากการเกิดเป็นคลสัเตอรต์่างๆ ท าใหส้ถานประกอบการต่างๆจ าเป็นจะตอ้งมีมาตรการในการ
ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด – 19 ท่ีมีความเข้มงวด รวมถึงต้องท าการชีแ้จงและท าความเข้าใจ
รว่มกนักบันายจา้งตามแตล่ะสถานประกอบการเพื่อใหล้กูจา้งรูจ้กัถึงวิธีดแูลปอ้งกันตวัเองจากการ
แพรร่ะบาดของโรคโควิด –19 รวมทัง้ตอ้งใหค้วามรว่มมือกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวดัและ
รวมไปถึงหน่วยงานตา่งๆท่ีมีความเก่ียวขอ้ง เพื่อควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 และท่ี
ส  าคญัคือการหา้มเคลื่อนยา้ยแรงงานต่างดา้วในทกุกรณีและการตรวจสอบคดักรองโรค รวมไปถึง
การประชาสมัพนัธ์เรื่องการสวมใสห่นา้กากอนามัย ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลเ์ป็นประจ า และ
รวมไปถึงการรกัษาระยะห่าง ไม่รวมตวักัน เพื่อลดโอกาสในการติดเชือ้หรอืแพรเ่ชือ้ เป็นตน้ โดย
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยท่ีออกค าสั่งของจังหวัด บังคับใหโ้รงงานหรือ
สถานประกอบการท่ีมีพนักงานตัง้แต่ 50 คนขึน้ไป หรือมีก าลงัเครื่องจักร 50 แรงม้าขึน้ไปราว 
7,000 แหง่ในจงัหวดัสมทุรสาคร ตอ้งจดัตัง้โรงพยาบาลสนามในโรงงาน เพื่อใชส้  าหรบัแยกกกัตวัผู้
ติดเชือ้โควิด-19 ในโรงงาน โดยทางจังหวัดมีขอ้ก าหนดว่า แต่ละโรงงานนัน้ตอ้งมีโรงพยาบาล
สนามท่ีมีเตียงไม่นอ้ยกว่า 10% ของพนกังานทัง้หมด ค าสั่งไดใ้หจ้ัดตัง้ใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยภายใน 7 
วนั ซึ่งถา้โรงงานไหนท าไม่ได ้จะสั่งปิดทนัที ซึ่งเป็นโมเดลท่ีทางผูว้า่ราชการจังหวดัสมทุรสาครเคย
ไดย้ินว่าจะมีการริเริ่มหลายครัง้แลว้ แต่ยังไม่มีค าสั่งจากส่วนกลาง ใหโ้รงงานขนาดใหญ่ตอ้งมี
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ความรบัผิดชอบต่อส่วนรวม ดูแลพนักงานในโรงงานของตนเองท่ีติดเชือ้ ไม่ใช่ผลกัภาระไปให้
ทางการและสงัคมอย่างเดียว จนไม่มีเตียงเหลือส  าหรบัดูแลประชาชนทั่วไปท่ีติดเชือ้ ดว้ยเหตุนี ้
ผูว้่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร จึงลงนามในค าสั่งของจังหวัดสมุทรสาครเพื่อประกาศใช้เป็น
จงัหวดัแรกในประเทศไทย เพียงจงัหวดัเดียว 

ซึ่งเจา้หนา้ท่ีแรงงานจงัหวดัสมทุรสาคร สะทอ้นว่า “ในเรื่องของภาษาซึ่งเป็น
อุปสรรคท่ีส  าคญัมากส าหรบัแรงงานต่างดา้ว เน่ืองจากในการออกประกาศหรือขอความรว่มมือ
ต่างๆ แรงงานต่างด้าวไม่สามารถท่ีจะเขา้ใจภาษาไทยได้ ทางกระทรวงแรงงาน จึงได้มีการ
ประสานไปยงัสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจ าประเทศไทย เครือข่ายภาคเอกชน และ NGOs 
เพื่อใหท้างการเมียนมาออกสื่อประชาสมัพนัธ์เป็นภาษาเมียนมาเพื่อใหล้กูจา้งชาวเมียนมาท่ีมา
ท างานในประเทศไทยไดเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกันและรบัทราบถึงการปฏิบติัตวัในการป้องกนัการ
แพร่ระบาดของโควิด – 19” โดยรณรงคใ์ห้แรงงานต่างดา้วและสถานประกอบการท่ีมีการจ้าง
แรงงานต่างดา้วตระหนกัถึงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด – 19  โดยประชาสมัพันธ์ใน
ภาษาของแรงงานต่างดา้วตามมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสขุก าหนดอย่างเครง่ครดั ไม่ว่าจะ
เป็นในเรื่อง การสวมหนา้กากอนามัยตลอดเวลาท่ีรว่มกิจกรรม หมั่นลา้งมือบ่อย ๆ หรอืท าความ
สะอาดดว้ยเจลแอลกอฮอล ์รวมไปถึงการเวน้หรอืการรกัษาระยะหา่งระหวา่งกนั เป็นตน้ 

 
(3) ปัญหาและอุปสรรคดา้นสมรรถนะของเหลา่กาชาดจงัหวดัสมทุรสาคร 

จากการศกึษาพบว่า ปัญหาหลกัของสมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวดัสมุทรสาคร
ในการด าเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวงั ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงาน
ต่างดา้ว คือ ในเรื่องการสนบัสนุนการสรา้งและพฒันาแกนน าแรงงานต่างดา้วตามบรบิทเพื่อมา
ด าเนินงานรว่มกบั อสม. และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุ หรอืเรยีกวา่การพฒันาอาสาสมคัรสาธารณสขุ 
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหนา้ท่ีความรบัผิดชอบท่ีเหลา่กาชาดจงัหวดัสมุทรสาคร ตอ้งด าเนินงานในเรื่องนี ้ซึ่ง
สมาชิกเหลา่กาชาดจังหวดัสมุทรสาคร สะทอ้นว่า “เหลา่กาชาดจังหวดัสมุทรสาคร ไม่สามารถท่ี
จะด าเนินการได ้เพราะการด าเนินงานจะเป็นไปในรูปแบบของการบูรณาการความรว่มมือกัน
ระหว่างส  านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมุทรสาคร และส านกังานแรงงานจังหวดัสมุทรสาครดว้ย” 
กลา่วคือ อาสาสมัครตา่งดา้ว ช่วยในเรื่องการลดภาระค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การระบาด อาสามัครแรงงานต่างดา้วไดแ้สดงบทบาทส าคญัในการ
ด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน โควิด - 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี 
นบัตัง้แต่วนัท่ี 17 เมษายน 2563 เป็นตน้มา โดยการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
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ทางส  านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลกัในการพัฒนาขับเคลื่อนกลไกการ
ด าเนินงานในกลุม่แรงงานตา่งดา้ว โดยมอบหมายใหส้  านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเป็นผูส้นบัสนุน 
อสต.และส านกังานแรงงานจงัหวดั ทางกรมสวสัดิการและคุม้ครอง บูรณาการในการเฝา้ระวงัโรค 
ส  าหรบักลุม่แรงงานต่างดา้ว เป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตแรงงานใหแ้รงงานทุกคน และมีสขุภาพ
อนามัยท่ีดี และเหลา่กาชาดจะด าเนินการสนบัสนุน ใหค้วามรู ้ใหค้  าแนะน า และรว่มพฒันา อสต. 
รวมถึงการสนบัสนนุในเรื่องของวสัดอุุปกรณ ์และเครื่องด ารงชีพตามจ าเป็นในการพฒันาและการ
ปฏิบติังาน อาสาสมัครสาธารณสขุในโรงงาน และสมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวดัสมทุรสาคร สะทอ้น
เพิ่มเติมอีกวา่  

 
“เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครจะท าการประสานหน่วยงานและสถาน

ประกอบการในพืน้ท่ี เพื่อเขา้ใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุนและรว่มพฒันาอาสาสมัครสาธารณสขุ
ต่างดา้ว (อสต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าสถานประกอบการแก่หน่วยงานในพืน้ ท่ีท่ีมีการ
พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงงาน สถานประกอบการและชุมชน โดยอุปสรรคในการ
ด าเนินงานนัน้ เน่ืองจากเป็นการด าเนินงานรว่มกนัแบบบูรณาการและดว้ยสถานการณก์ารระบาด
ของโรคโควิด – 19 ท่ีขยายวงกวา้ง จึงท าใหต้อ้งเรง่ผลิตจ านวน อสต. เพิ่มขึน้เพื่อมาช่วยในการ
ด าเนินงาน ซึ่งทัง้นีร้ะบบ อสต. ของจังหวัดสมุทรสาครนัน้มีประสิทธิภาพสูงอยู่แลว้ เพราะเป็น
จงัหวดัท่ีมีจ านวนแรงงานต่างดา้วเป็นจ านวนมาก แตจ่ากสถานการณก์ารระบาดของโรคโควิด – 
19 ท าใหต้้องเร่งผลิตจ านวน อสต. เพิ่มขึน้ ซึ่งอสต. มีขอ้จ ากัดดา้นเวลาในการอบรมและการ
ท างานสงูมาก การชักชวนใหค้นมาเป็น อสต. จึงไม่ใช่เรื่องท่ีง่าย โดยสมาชิกเหลา่กาชาดจังหวดั
สมุทรสาคร ไดส้ะทอ้นเพิ่มเต่ิมว่า ตอ้งอาศัยความรว่มมือจากโรงพยาบาลสมุทรสาครในการ
ชักชวนกลุ่มล่าม ใหม้าเป็นอาสาสมัคร เน่ืองจากการสื่อสารท่ีดีกว่าเจ้าหนา้ท่ีชาวไทย และขอ
ความรว่มมือใหทุ้กบรษิัทท่ีมีแรงงานต่างชาติ สง่พนกังานมาอบรม ใหไ้ดส้ดัสว่น อสต. อยา่งนอ้ย 
1 คนตอ่จ านวนคนตา่งดา้ว 100 คน เป็นตน้” 

 
 ทั้งนี ้ จากปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะของหน่วยงานในการ

ด าเนินงานตามแนวทางการเฝา้ระวงั ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงานต่างดา้ว 
ในสว่นของปัญหาพบวา่ส  านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรสาคร มีปัญหาในเรื่องบุคลากรไม่เพียง
พอท่ีจะด าเนินงาน สว่นส  านกังานแรงงานจังหวดัสมทุรสาครและเหลา่กาชาดจงัหวดัสมุทรสาครมี
ปัญหาเดียวกันคือ หน่วยงานไม่สามารถท่ีจะด าเนินงานไดเ้พียงล  าพงัเน่ืองจากตอ้งอาศยัการบูร
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ณาการร่วมมือกันกับส  านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครดว้ย ในส่วนของอุปสรรคพบว่า 
เจ้าหนา้ท่ีสาธารณสุขจังหวดัสมุทรสาครและเจ้าหนา้ท่ีแรงงานจังหวดัสมุทรสาคร พบอุปสรรค
เดียวกันในเรื่องของภาษาในการสื่อสารกับแรงงานต่างดา้วท่ีจะตอ้งมีลา่มในการช่วยสื่อสารเพื่อ
ความเขา้ใจที่ถกูตอ้งและตรงกัน หรอืการออกสื่อเพื่อประชาสมัพนัธ์ท่ีตอ้งใชภ้าษาเมียนมาเพื่อให้
แรงงานตา่งดา้วเขา้ใจอยา่งถกูตอ้งชดัเจน สว่นอุปสรรคของสมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวดัสมทุรสาคร 
พบว่า ดว้ยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 ท่ีขยายวงกวา้ง จึงท าใหมี้ความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งเพิ่มจ านวนของ อสต. เพื่อมารองรบัในการด าเนินงาน แต่การท่ีจะเพิ่มจ านวน อสต. ตอ้ง
อาศยัความรว่มมือจากโรงพยาบาลสมทุรสาครในการชกัชวนใหล้า่ม มาเป็นอาสาสมคัร เน่ืองจาก
การสื่อสารท่ีดีกว่าเจา้หนา้ท่ีชาวไทย และรวมถึงการขอความรว่มมือใหทุ้กบริษัทท่ีมีแรงงานต่าง
ดา้ว ตอ้งสง่พนกังานมาอบรม ใหไ้ดส้ดัสว่น อสต. ตามท่ีตอ้งการ 

 
4.2.2 ปัญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน 

ในส่วนของความรว่มมือกันระหว่างหน่วยงาน โดยจากการพิจารณาจากเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าท่ีแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร และสมาชิกเหล่ากาชาด
จงัหวดัสมทุรสาคร พบวา่ ปัญหาและอุปสรรค มีดงัตอ่ไปนี ้

(1) ปัญหาและอุปสรรคดา้นความรว่มมือกันระหว่างหน่วยงานของส  านักงาน
สาธารณสขุจงัหวดัสมทุรสาคร 

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาหลกัจากการด าเนินงานตามแนวทางการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว คือ ความหละหลวมของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่ม
แรงงานต่างดา้ว ท่ีไม่เขม้ขน้ในการตรวจสอบควบคมุ จนเกิดปัญหาในการเขา้มาของแรงงานต่าง
ดา้วเถ่ือน  อีกทัง้สถานประกอบการเองยงัเป็นผูเ้ปิดรบัในการลกัลอบท าเรื่องผิดกฎหมาย โดยให้
แรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองเขา้มาท างานปะปนอยู่กบัแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาอย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย โดยท่ีไม่มีหน่วยงานเขา้ไปตรวจสอบ จนเป็นสาเหตุของการเกิดคลสัเตอรใ์หญ่ใน
กลุม่แรงงานต่างดา้วท่ีตลาดกลางกุ้งมหาชัย ท่ีเป็นการระบาดใหญ่ในระลอกท่ีสองของประเทศ
ไทย โดยมาจากการลกัลอบแอบขนแรงงานต่างดา้วผิดกฎหมายเขา้มาท างานแลว้อยู่ปะปนกับ
แรงงานท่ีอยูใ่นระบบ เน่ืองจากแรงงานท่ีอยูใ่นระบบและขึน้ทะเบียนอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย จะ
ได้รบัการตรวจคัดกรองโรคโควิด – 19  ตามมาตรการเชิงรุกสมุทรสาครโมเดลท่ีเคยประสบ
ความส าเร็จมาแลว้ ซึ่งเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขจังหวดัสมุทรสาคร สะทอ้นว่า “ในเดือนพฤษภาคม 
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2563 ท่ีผ่านมานัน้ กระทรวงสาธารณสขุไดส้นบัสนุนการด าเนินงานในการเฝา้ระวงั ป้องกัน และ
ควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างดา้ว โดยน าร่องในหลายพืน้ท่ีเสี่ยงในประเทศไทยท่ีมี
จ านวนแรงงานต่างดา้วเป็นจ านวนมาก โดยมีพืน้ท่ีจังหวัดสมุทรสาครเป็นพืน้ท่ีน ารอ่งหรือเป็น
พืน้ท่ีตน้แบบในการด าเนินงาน เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสขุมองว่าจังหวดัสมทุรสาครเป็นพืน้ท่ี
ส  าคญัทางเศรษฐกิจ และมีแรงงานตา่งดา้วอยูเ่ป็นจ านวนมากและเป็นกลุม่กอ้นท่ีอาศยัอยูก่นัเป็น
ชุมชนใหญ่ รวมถึงมีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมากหลายแห่ง อีกทั้งเป็นพืน้ท่ี
ปรมิณฑลท่ีติดกบักรุงเทพมหานคร จึงมีปัจจัยเสี่ยงหลายประการในการท่ีจะเกิดการแพรร่ะบาด
ของโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวได ้จังหวัดสมุทรสาครจึงเป็นพื ้นท่ีต้นแบบในการ
ด าเนินงานนี”้ 

โดยในการด าเนินงานมีวตัถุประสงคเ์พื่อคน้หากลุม่เสี่ยงในแรงงานต่างดา้ว 
และเพื่อเฝา้ระวงัปอ้งกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงานตา่งดา้ว รวมไปถึงการ
ใหค้วามรูก้ับกลุ่มแรงงานต่างดา้วถึงการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 สรา้งความเขา้ใจ ความ
ตระหนกั และใหแ้รงงานตา่งดา้วเรยีนรูท่ี้จะปอ้งกันตวัเองในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโค
วิด – 19 และหากกลุม่เป้าหมายมีอาการของโรคเจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุจะรบัหนา้ท่ีในการจัดการ
ต่อไป โดยมาตรการในการตรวจค้นหาเชิงรุก ท่ีขณะนั้นเรียกว่า สมุทรสาครโมเดล โดยให้
อาสาสมัครสาธารณสขุแรงงานต่างดา้ว หรือ อสต. เป็นด่านหนา้ในการเดินเคาะประตูตามท่ีพัก
ของแรงงานต่างดา้ว โดยเราจะไม่รอใหแ้รงงานต่างดา้วเดินมาหา แตเ่จา้หนา้ท่ีจะเป็นฝ่ายไปหาถึง
ท่ี เพื่อท าการตรวจเป็นรายบุคคล รวมถึงมีการรณรงคเ์ขม้งวดในเรื่องของการรกัษาระยะหา่ง สวม
หนา้กากอนามัย ลา้งมือเป็นประจ า โดยขณะนัน้ ได้ตัง้เป้าหมายในการตรวจเชิงรุกดว้ยน า้ลาย
จ านวน 2,100 ตวัอย่าง และจะท าการคดัแยกกลุ่มเสี่ยง เพื่อท าการกักตวัและสงัเกตอาการ โดย
การเขา้สุ่มตรวจในกลุ่มแรงงานต่างด้าวตามชุมชนและหอพักต่างๆ จะด าเนินการตรวจตัง้แต่
ในช่วงเชา้ เน่ืองจากการเก็บน า้ลายท่ีดีและไดผ้ลท่ีแนน่อน จะตอ้งท าการเก็บตัง้แตใ่นช่วงเวลาต่ืน
นอนใหม่ๆ ยังไม่ได้ท  าการลา้งหน้า หรือแปรงฟัน จะท าให้ได้น  า้ลายท่ีมีความชัดเจนในการ
ตรวจหาเชือ้มากท่ีสดุ และแน่นอนท่ีสดุ ซึ่งในการตรวจคน้หาเชิงรุก จะเป็นกลไกส  าคญัท่ีช่วยท าให้
พบผูป่้วยติดเชือ้โควิด-19 ท่ีซุกซ่อนอยู่ตามชุมชนท่ีแรงงานต่างดา้วอาศยัอยูก่ันอยา่งแออดัไดง้า่ย
ขึน้ และถา้หากมีผูป่้วยจรงิจะไดส้ามารถรีบน าเขา้สูก่ระบวนการในการรกัษาและการควบคุมโรค
อย่างทนัท่วงที เป็นการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19  และยงัช่วยใหก้ารควบคุมโรค
อยูใ่นวงจ ากดัไดอี้กดว้ย โดย เจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุ สะทอ้นวา่ 
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“หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งรว่มกนัแกปั้ญหา แรงงานเถ่ือน และท าใหแ้รงงาน
ถูกตอ้งตามกฎหมาย เพื่อปิดรูรั่วท่ีเกิดขึน้ เน่ืองจากแรงงานต่างดา้วเถ่ือน เป็นสาเหตุในการเกิด
การแพรร่ะบาดของโรคโควิด  - 19 ในทกุระลอกของจงัหวดัสมทุรสาครและของประเทศไทย เพราะ
อุปสรรคส าคญัคือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานเฝา้ระวงั ป้องกัน และควบคมุโรคโควิด 
– 19 ไม่สามารถสกัดการลกัลอบเขา้มาของแรงงานต่างดา้วเถ่ือนได ้ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลาย
ปัจจยัผลกัดนัจากฝ่ังประเทศเมียนมาเอง ทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ ความยากจนไม่มีรายได ้และรวม
ไปถึงปัญหาการเมือง ท่ีเขา้มาหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการลกัลอบขนคนเขา้มา หรือลกัลอบพา
ครอบครวัญาติพี่นอ้งเขา้มาดว้ย รวมไปถึงการมีใบสั่งจากนายจา้งท่ีตอ้งการจ านวนแรงงานจึงท า
ใหพ้ยายามใชทุ้กช่องทางและทุกวิถีทางเพื่อใหห้ลบหนีเขา้มายงัประเทศไทยใหไ้ดก้่อน ดงันัน้ การ
ลกัลอบเขา้มาของแรงงานเถ่ือนจึงมีอยู่ตลอดเวลา แนวทางในการจัดการกวดขนัตรวจสอบท่ีทาง
หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งท าอยูใ่นขณะนัน้ พอมีการจบัไดแ้ลว้จะท าการผลกัดนัใหก้ลบัประเทศของเขา  
แต่ไม่มีการแกไ้ขปัญหาท่ีตรงจุดเพราะแรงงานตา่งดา้วก็จะลกัลอบเขา้มาอีกในอนาคต ทางแกท่ี้
ตรงจุดตอ้งท าทัง้ 2 อย่างไปพรอ้มกัน คือ 1.ควรตอ้งกวดขนัตรวจสอบอย่างท่ีท าอยู ่แตเ่ม่ือจับได้
แลว้ตอ้งน านายจา้งลกูจา้งมาเจรจากันดว้ย ถา้หากนายจา้งมีความประสงคท่ี์จะจา้งตอ่ตอ้งน าตวั
แรงงานตา่งดา้วไปเขา้สูร่ะบบ เพื่อไปขึน้ทะเบียนแรงงานตา่งดา้วใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย และตอ้ง
มีการลงพืน้ท่ีตรวจซ า้ทุกเดือนเพื่อไม่ให้มีการลกัลอบเขา้มาซ  า้อีก เป็นการให้นายจ้างเข้ามา
รบัผิดชอบเต็มท่ีดว้ย และ 2.การตัง้แนวสกัดกัน้ปิดล็อกบริเวณพืน้ท่ี ไม่ใหมี้แรงงานต่างดา้วจาก
ชายแดนเขา้มาเพิ่มอีก ทัง้นีไ้ม่วา่จะเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่หรอืรายย่อยลว้นมีความท่ีจะตอ้ง
การใช้แรงงานต่างดา้วในการท างานทัง้สิน้ ซึ่งเป็นเหตุใหแ้รงงานต่างดา้วผิดกฎหมายยังคงมีอยู่
มาก หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรตรวจสอบและมีการจดัการท่ีเขม้งวดเพื่อไม่ใหเ้กิดการระบาดขึน้ใน
อนาคตเหมือนครัง้ระลอกท่ีสองท่ีมีตอ้ตอการระบาดมาจากกลุม่กอ้นของแรงงานตา่งดา้ว” 

 
(2) ปัญหาและอุปสรรคดา้นความรว่มมือกันระหว่างหน่วยงานของส  านักงาน

แรงงานจงัหวดัสมทุรสาคร 
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาหลกัจากการด าเนินงานตามแนวทางการเฝ้า

ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว คือ ความล่าช้าระหว่าง
หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากความไม่แนน่อนของสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 
ดว้ยการจัดการกบัความทา้ทายของโรคระบาดครัง้ใหญ่ท่ีสดุ ของจังหวดัสมุทรสาคร ซึ่งทกุอยา่งท่ี
เกิดขึน้ลว้นเป็นครัง้แรก ท าใหก้ารท างานตอ้งรวดเร็วและการจัดการระบบตอ้งดี รวมถึงการเขา้ใจ
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ในสถานการณท่ี์เกิดขึน้ และตอ้งยอมรบัวา่สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้เต็มไปดว้ยความไม่แน่นอน และ
การจะมีระบบในการจดัการกบัสถานการณท่ี์ดีได ้การท างานรว่มกนัระหวา่งหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
รวมไปถึงความรว่มมือกนัจากทกุภาคสว่นจึงเป็นสิ่งส  าคญั โดยเนน้การประสานระหวา่งหนว่ยงาน 
และตอ้งท างานใหไ้ดต้ามระบบท่ีไดว้างไว ้และใหมี้ประสทิธิภาพมากท่ีสดุ ซึ่งความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้นั้นการตัดสินใจจึงเป็นอะไรท่ีส  าคัญมาก และการบริหารจัดการจึงต้อง
แตกต่างไปจากสถานการณป์กติ รวมถึงการมีขอ้จ ากดัท่ีส  าคญัดว้ยเรื่องของเวลา ท าใหม้มุมองใน
การจะมองปัญหาตอ้งเปลี่ยนไปจากเดิม จะมองปัญหาหรือรอการตัดสินใจแบบระบบราชการ
แบบเดิมไม่ได ้เจา้หนา้ท่ีแรงงานจงัหวัดสมทุรสาคร สะทอ้นว่า “เราตอ้งยอมรบัถึงความรุนแรงของ
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ และตอ้งยอมรบัว่าปัญหาท่ีเจอมีความซบัซอ้น ท่ีส  าคญัคือความไม่แน่นอนจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 ด้วยข้อจ ากัดของเวลา เช่น การระบาดจะมีระยะ
เวลานานแค่ไหน การฟ้ืนตวัจากสถานการณ์ สภาพสงัคมในอนาคต ซึ่งวนัแรกท่ีพบว่ามีผูติ้ดเชือ้ 
และตอ้งมีการตรวจหาเชือ้ของผูท่ี้อยูใ่นกลุม่เสี่ยง ในขณะนัน้การสื่อสารระหวา่งหน่วยงานมีความ
ลา่ชา้และเกิดความสบัสนเป็นอย่างมาก” อนัมาจากระเบียบท่ีมีขัน้ตอนเยอะ เป็นเหตใุหก้ารจะรอ
ค าสั่ง หรอืขัน้ตอนในบางครัง้ ท าใหไ้ม่ทันการณ ์ดว้ยขอ้ก าหนดระหวา่งหน่วยงาน ในการคดักรอง
ผูติ้ดเชือ้ท าใหเ้กิดความลา่ชา้เป็นอยา่งมาก แมว้า่ส  านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรสาคร ซึ่งเป็น
หนว่ยงานในดา้นสาธารณสขุ ท่ีมีรายละเอียดในเรื่องของการระบาดท่ีมีความเป็นระบบระเบียบอยู่
แลว้ และอิงตามหลกัวิชาการ แต่ขัน้ตอนการจะแยกผูป่้วยติดเชือ้ เป็นไปดว้ยความลา่ชา้ การจะ
ตัง้โรงพยาบาลสนามในขณะนัน้ เป็นไปดว้ยความยากล าบากจากหลายปัจจัย เน่ืองด้วยการ
ตอ่ตา้นจากประชาชนในพืน้ท่ี ท่ีไม่ตอ้งการใหไ้ปตัง้โรงพยาบาลสนามในพืน้ท่ีใกลแ้หลง่ชุมชน หรือ
การไม่เขา้ใจถึงสถานการณ ์และเม่ือผูป่้วยติดเชือ้ในจงัหวดัสมทุรสาครขยายตวัเพิ่มสงูขึน้ จึงตอ้ง
ไดร้บัความรว่มมือจากประชาชน ชุมชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ จึงจะสามารถท าใหผ้่านพน้จาก
สถานการณนี์ไ้ปได ้ 

 เจา้หนา้ท่ีแรงงานจังหวดัสมุทรสาคร สะทอ้นเพิ่มเติมว่า “อุปสรรคใหญ่
คือการตอบสนองหรือการแก้ไขปัญหาท่ีล่าช้าเกินไป สิ่งท่ีเป็นอุปสรรคท่ีสุดคือ ขั้นตอนและ
ระเบียบต่างๆรวมทัง้ความยุ่งยากในการท่ีจะรบัมือ กบัการท่ีปัญหาไปไกลแลว้ แตก่ารแกไ้ขยงัไป
ไม่ถึงล่าช้ากว่าปัญหาอยู่หลายก้าว ถ้าหากปัญหาอะไรท่ีแก้ไขไดค้วรท่ีจะไดร้บัการแก้ไขก่อน 
ขัน้ตอนหรอืระเบียบระหว่างหน่วยงานควรไวที้หลงั เพราะสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโค
วิด – 19 คือความเป็นความตายของประชาชน ท่ีควรจะต้องส  าคัญมาเป็นอันดับแรก แม้ว่า
หน่วยงานราชการไม่อยากท่ีจะท าผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบ แต่ถ้าหากไม่ท าการลดระบบขัน้ตอน
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ความยุง่ยากตา่งๆ จะไม่สามารถท่ีจะแกไ้ขปัญหาไดเ้ลยและเป็นเหตทุ  าใหส้ถานการณน์ัน้เลวรา้ย
ไปกวา่เดิม” 

 
(3) ปัญหาและอุปสรรคดา้นความรว่มมือกันระหวา่งหน่วยงานของเหลา่กาชาด

จงัหวดัสมทุรสาคร 
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาหลกัจากการด าเนินงานตามแนวทางการเฝ้า

ระวงั ปอ้งกนั และควบคมุโรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงานตา่งดา้ว คือ การสื่อสารระหวา่งหนว่ยงาน
ท่ีลา่ชา้ ขาดการประสานงาน ซึ่งแนน่อนวา่ในสถานการณว์ิกฤต สิ่งท่ีส  าคญัคือการสื่อสารท่ีตอ้งมี
ความรวดเรว็ แม่นย า ทนัตอ่เหตุการณ ์และมีความชัดเจน ไม่สรา้งความสบัสนระหว่างหน่วยงาน
หรอืใหก้ับประชาชนในพืน้ท่ี โดยสมาชิกเหลา่กาชาดจังหวดัสมุทรสาคร สะทอ้นว่า “หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งขาดการประสานงานท่ีดี ทัง้ท่ีควรเรง่จัดระเบียบขอ้มูลข่าวสารเพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัรู ้
อย่างรวดเร็วและเป็นระบบท่ีสุด แต่กลบัขาดการประสานงานระหว่างกัน ไม่มีการจัดระเบียบ
ขอ้มูล ข่าวสาร ไม่มีความเป็นระบบ ดังนัน้จึงเป็นเหตุใหเ้กิดความล่าชา้และสบัสน” และน าไปสู่
ปัญหาในเรื่องของความไม่นา่เช่ือถือใหก้บัประชาชน เน่ืองจากตวัประชาชนเองไม่สามารถทราบได้
วา่ขอ้มลูท่ีรบัรูไ้ปนัน้ เป็นขอ้มลูจากหนว่ยงานใด เพราะประชาชนจะดูและรบัรูเ้ฉพาะเนือ้หาขา่วท่ี
ออกมา เช่น มีจ านวนผูติ้ดเชือ้ก่ีคน พืน้ท่ีไหนคือพืน้ท่ีเสี่ยง หรอืมีการปิดสถานท่ีตา่งๆ ซึ่งประชาชน
ไม่ไดด้เูนือ้หาอยา่งละเอียดเจาะลกึ พอมีข่าวออกมาเป็นครัง้ท่ีสอง เลยน าไปสูค่วามสนัสนกบัผูร้บั
สารแน่นอน ความสบัสนท่ีเกิดขึน้มากจากการท่ีเนือ้หาของข่าวท่ีไม่ชัดเจน รายละเอียดไม่มีการ
ระบุท่ีแน่นอน หรอืการออกประกาศไม่ชัดเจน จนประชาชนไม่รูว้า่จะเช่ือข่าวหรอืขอ้มลูจากแหลง่
ใด 

 การสื่อสารในกรณีนี ้ท าใหป้ระชาชนไดร้บัผลกระทบโดยตรง รวมไปถึง
อุปสรรคของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไม่สามารถสื่อสารโดยสรา้งความชัดเจนใหก้ับประชาชนได ้
เพราะการสื่อสารระหว่างหนว่ยงานเองยงัมีความลา่ชา้ และสบัสน เน่ืองจากในขณะนัน้ประชาชน
ในพืน้ท่ีจังหวดัสมุทรสาคร ท่ีอยู่ในตลาดท่ีเป็นกลุม่สมัผสัเสี่ยงโดยตรง แต่ประชาชนในพืน้ท่ีกับ
รบัทราบเพียงแค่จ านวนของผูท่ี้ติดเชือ้เพียงนัน้ แต่ไม่ทราบว่ามีใครติดเชือ้บา้ง โดยในตอนนัน้ ผู ้
สมัผสัเสี่ยงสูงตอ้งหาไทม์ไลนข์องตัวเองใหเ้จอ โดยท่ีแต่ละคนไม่รูเ้ลยว่าจะเริ่มตน้จากตรงไหน
อยา่งไร เพราะหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งแตล่ะหนว่ยงานไม่สามารถเป็นหลกัใหก้บัประชาชนได ้จึงเกิด
ปัญหาในการท่ีประชาชนท่ีสมัผัสเสี่ยงสูง ตอ้งไปเสียค่าใช้จ่ายเพื่อไปตรวจหาเชือ้ดว้ยตัวเองท่ี
โรงพยาบาลเอกชน เพื่อให้ทราบผลก่อน ซึ่งผลกระทบทั้งหมดลว้นมาจากการสื่อสารของ
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หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมดท่ีมีการสื่อสารท่ีลา่ชา้ ไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งตรงไปตรงมา และ
ใหข้อ้มูลกันไปในคนละทิศละทาง สวนทางอย่างมากในสิ่งท่ีไม่ควรท าในภาวะวิกฤต ท่ีขอ้มูลและ
ขอ้เท็จจริงควรจะชัดเจนและรวดเร็ว เพื่อใหป้ระชาชนเตรียมตัวรบัมือกับสถานการณ์ได้อย่าง
ทันท่วงที และมีความตระหนักกับวิกฤตท่ีก าลงัเกิดขึน้ และหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องจะได้มี
แนวทางในการปฎิบติัรว่มกนัท่ีมีความชดัเจน ไม่สบัสน 

  
 ทัง้นี ้จากปัญหาและอุปสรรคดา้นความรว่มมือกันระหวา่งหน่วยงานใน

การด าเนินงานตามแนวทางการเฝา้ระวงั ป้องกนั และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงานต่าง
ดา้ว ในส่วนของปัญหาพบว่าส  านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีปัญหาในเรื่องความ
หละหลวมของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีไม่เขม้ขน้ในการตรวจสอบควบคุม จนเกิดปัญหาในการเขา้
มาของแรงงานต่างดา้วเถ่ือน สว่นปัญหาของส านกังานแรงงานจงัหวดัสมทุรสาคร คือ ความลา่ชา้
ในเรื่องของขัน้ตอน และกระบวนการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สว่นปัญหาของเหลา่กาชาด
จงัหวดัสมทุรสาคร คือ การสื่อสารระหวา่งหนว่ยงานท่ีลา่ชา้ และขาดการประสานงาน ในสว่นของ
อุปสรรคพบว่า เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบอุปสรรคในเรื่องของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ไม่สามารถสกัดการ
ลักลอบเข้ามาของแรงงานต่างด้าวเถ่ือนได้ ในส่วนอุปสรรคของเจ้าหน้าท่ีแรงงานจังหวัด
สมุทรสาคร คือ การตอบสนองหรือการแกไ้ขปัญหาท่ีล่าช้าเกินไป ขัน้ตอนและระเบียบมีความ
ยุ่งยาก และอุปสรรคของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร คือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไม่
สามารถสื่อสารโดยสรา้งความชัดเจนใหก้ับประชาชนได ้การสื่อสารมีความลา่ชา้ และสรา้งความ
สบัสน 

 
4.2.3 ปัญหาและอุปสรรคทางด้านอ านาจ และความสัมพนัธกั์บหน่วยงานอ่ืนที่

เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 
ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 

ในสว่นของทางดา้นอ านาจ และความสมัพนัธ์กับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจาก
การพิจารณาจากเจ้าหนา้ท่ีสาธารณสขุจังหวดัสมุทรสาคร เจา้หนา้ท่ีแรงงานจังหวดัสมุทรสาคร 
และสมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวดัสมทุรสาคร พบวา่ ปัญหาและอุปสรรค มีดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ปัญหาและอุปสรรคด้านอ านาจ และความสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง ของส  านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรสาคร 
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จากการศึกษาพบว่า ปัญหาหลกัจากการด าเนินงานตามแนวทางการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว คือ การท่ีอ านาจไม่ได้ถูก
กระจายอย่างแทจ้รงิ เป็นเหตุท าใหไ้ม่สามารถแกไ้ขปัญหาของการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 
ไดอ้ย่างแทจ้รงิ อันเน่ืองมาจากการรวมศูนยอ์  านาจ ท าใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีปัญหาท่ีซบัซอ้น
ในการจะเขา้ไปควบคมุหรอืแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ เจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุ สะทอ้นวา่  

“ดว้ยระเบียบเป็นอุปสรรคใหญ่ เป็นตวัตัง้ท่ีท  าใหก้ารจะด าเนินงานทุกอย่าง
ลา่ชา้และการจะกระท าผิดระเบียบเป็นเรื่องใหญ่ การจะสง่ตวัผูป่้วยเขา้รกัษาไม่สามารถท่ีจะท าได้
โดยทนัที ตอ้งรอขัน้ตอนของกระทรวงสาธารณสขุ แต่เน่ืองดว้ยสถานการณ์ของการแพรร่ะบาด
ของโรคโควิด – 19 ท่ีรวดเรว็และรุนแรงจนแพรก่ระจายไปในวงกวา้งเช่นนี ้จึงจ าเป็นอยา่งมากตอ้ง
อาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน และรวมถึงประชาชนเอง จังเป็นเหตุท่ีควร
จะตอ้งปรบัโครงสรา้งของอ านาจ และกระจายอ านาจใหท้ั่วถึงทกุฝ่าย โดยท่ีทกุหนว่ยงาน ทกุภาค
สว่น ควรสามารถท่ีจะคิด หรอืรเิริ่มท่ีจะแกไ้ขปัญหาหรือเปลี่ยนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 ท่ีเกิดขึน้ เน่ืองจากการจะรอใหส้ว่นกลางสั่งการลงมา หรือรอ
การอนมุติัจากสว่นกลางอย่างเดียว จะท าใหไ้ม่ทนัตอ่สถานการณท่ี์เกิดขึน้โดยไม่สามารถคาดเดา
ได ้เพราะปัญหาไดน้  าหนา้ไปก่อนแลว้ กลา่วคือ การใหห้น่วยงานต่างๆและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมี
อ านาจในการปฎิบัติรว่มกัน เพื่อใหทุ้กภาคสว่นในสงัคมปฎิบัติงานเพื่อน าไปสูเ่ป้าหมายในการ
แกไ้ขปัญหารว่มกันจึงมีโอกาสท่ีจะส  าเร็จไดม้ากกว่าการตอ้งรอค าสั่งจากส่วนกลางเพียงอย่าง
เดียว” 

 
(2) ปัญหาและอุปสรรคด้านอ านาจ และความสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง ของส  านกังานแรงงานจงัหวดัสมทุรสาคร 
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาหลกัจากการด าเนินงานตามแนวทางการเฝ้า

ระวงั ปอ้งกัน และควบคมุโรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงานต่างดา้ว คือ การหละหลวมและเล็ดรอด
ขา้มชายแดนเขา้มา จนเป็นเหตุใหใ้นท่ีสดุเกิดการแพรร่ะบาดระลอกใหม่ หรือระลอกท่ีสองขึน้ใน
จงัหวดัสมทุรสาคร โดยเหตกุารณด์งักลา่ว เกินขอบเขตท่ีประชาชนหรอืหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีใน
จงัหวดัจะรบัผิดชอบได ้เน่ืองจากเป็นอ านาจหนา้ท่ีโดยตรงของหนว่ยงานดา้นความมั่นคงท่ีปลอ่ย
ให้แรงงานต่างด้าวท่ียังไม่ได้ผ่านการตรวจคัดกรองโควิด – 19 และไม่ได้ผ่านการกักตัวตา
มาตรการของสาธารณสุข โดยลักลอบเข้ามาและเดินทางมายังจังหวัดสมุทรสาคร จนท าให้
สมุทรสาครเป็นศูนยก์ลางของการระบาดครัง้ใหญ่ท่ีมาจากกลุ่มกอ้นของแรงงานต่างดา้ว และ
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แรงงานต่างดา้วเองสภาพความเป็นอยู่เป็นชุมชนแออัดท่ีเอือ้ใหเ้กิดการระบาดหรือการติดเชือ้ได้
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคโควิด – 19 ท่ีติดต่อโดยการสมัผสัโดยตรง โดยการลกัลอบ
เขา้มาของแรงงานผิดกฎหมาย ท่ีไม่ไดผ้่านการคดักรองโรค และไม่ไดร้บัการกักตวั จึงเป็นเหตุให้
น  าเชือ้เขา้มาติดแรงงานต่างดา้วท่ีถูกกฎหมายในจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีดร้บัการตรวจคดักรองโรค
แลว้ และยงัน าเชือ้มาติดคนไทยท่ีท างานใกลชิ้ดกบัแรงงานตา่งดา้วอีกดว้ย  

อุปสรรคใหญ่คือเจ้าหนา้ท่ีรฐัเองรูเ้ห็นเป็นใจในการน าแรงงานต่างดา้วผิด
กฎหมายเขา้มา และเม่ือแรงงานต่างดา้วผิดกฎหมายลกัลอบเขา้มาและมาท างานปะปนอยู่กับ
แรงงานต่างด้าวท่ีขึน้ทะเบียนอย่างถูกต้องในจังหวัดสมุทรสาคร ท าให้หน่วยงานในจังหวัด
สมทุรสาครเองก็ไม่สามารถท่ีจะตรวจสอบได ้เน่ืองจากแรงงานตา่งดา้วในจงัหวดัสมุทรสาครมีเป็น
จ านวนมาก กระจายตัวอยู่ทั่ วทุกพืน้ท่ี โดยเฉพาะตามสถานประกอบการท่ีมีความตอ้งการใช้
แรงงานต่างดา้วเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นดงัภาพสะทอ้นปัญหาเชิงโครงสรา้งท่ีจ าเป็นจะตอ้งไดร้บั
การแกไ้ข 

  
(3) ปัญหาและอุปสรรคด้านอ านาจ และความสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง ของเหลา่กาชาดจงัหวดัสมทุรสาคร 
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาหลกัจากการด าเนินงานตามแนวทางการเฝ้า

ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว คือ การท่ีอ านาจไม่ได้ถูก
กระจายอย่างแทจ้ริง เป็นสาเหตุท าใหไ้ม่สามารถแกไ้ขปัญหาของการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 
19 ไดอ้ย่างแท้จริง อันเน่ืองมาจากการรวมศูนยอ์  านาจ เป็นปัญหาใหญ่ ท่ีท าให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งมีปัญหาท่ีซบัซอ้นในการจะเขา้ไปควบคมุหรอืแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ สมาชิกเหลา่กาชาด 
สะทอ้นว่า “ อุปสรรคของการท่ีอ านาจไม่ไดถ้กูกระจายลงมาอย่างแทจ้รงินัน้ ท าใหห้นว่ยงานไม่มี
อ านาจในการควบคุม หรือในการท่ีจะลงไปจัดการแกไ้ขปัญหาอย่างแทจ้ริง มองเห็นปัญหา รูว้่า
ปัญหาคืออะไร แต่ไม่สามารถท่ีจะลงไปจดัการแกไ้ข และไม่สามารถท่ีจะกระท าอะไรได ้เน่ืองจาก
ไม่ไดมี้อ านาจอย่างแทจ้ริงในการท่ีจะลงไปจัดการ หรือถา้หากจะลงไปจัดการเพื่อแกไ้ขปัญหา 
อาจจะมีความจ าเป็นตอ้งขอความรว่มมือจากหน่วยงานท่ีมีอ านาจโดยตรง ซึ่งเป็นเหตุท าใหก้าร
ด าเนินงาน และการแกไ้ขปัญหาต่างๆเป็นไปดว้ยความลา่ชา้และมีความซบัซอ้น กลา่วคือ เหลา่
กาชาด จะด าเนินงานสนบัสนุนการเพิ่มหรือผลิต อาสาสมัครสาธารณสขุแรงงานต่างดา้วหรือท่ี
เรียกว่า อสต. ในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงานต่างดา้ว ท่ี 
อสต.มีบทบาทท่ีส  าคญัมาก จึงมีความตอ้งการ อสต. เพิ่มมากขึน้กว่าเดิม โดย อสต.เอง ซึ่งเป็น
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บุคคลส าคญัในการด าเนินงานครัง้นีเ้ป็นก าลงัส  าคญัในการท างานรว่มกบัแรงงานตา่งดา้ว สมาชิก
เหลา่กาชาดตอ้งขอความรว่มมือจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร ในการชกัชวนกลุม่ลา่ม เพื่อใหล้า่ม
มาเป็นอาสามัครสาธารณสขุแรงงานต่างดา้ว  เน่ืองจากมีการสื่อสารท่ีดีกว่าเจา้หนา้ท่ีคนไทย อีก
ทัง้ยงัสามารถท างานกบัแรงงานตา่งดา้วไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพโดยตรง 

 
ทั้งนี ้ จากปัญหาและอุปสรรคทางด้านอ านาจ และความสัมพันธ์กับ

หนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานตามแนวทางการเฝา้ระวงั ปอ้งกนั และควบคมุโรคโควิด 
– 19 ในกลุม่แรงงานต่างดา้ว ในสว่นของปัญหา พบว่าส  านกังานสาธารณสขุจังหวดัสมุทรสาคร
และเหลา่กาชาดจังหวดัสมทุรสาคร พบปัญหาเดียวกัน ในเรื่องของการท่ีอ านาจไม่ไดถู้กกระจาย
อย่างแทจ้รงิ เป็นเหตุท าใหไ้ม่สามารถแกไ้ขปัญหาของการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 ไดอ้ยา่ง
แทจ้รงิ อนัเน่ืองมาจากการรวมศูนยอ์  านาจ ท่ีเป็นปัญหาใหญ่ท าใหห้นว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีปัญหาท่ี
ซับซ้อนในการจะเข้าไปควบคุมหรือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ ส่วนปัญหาขอ งแรงงานจังหวัด
สมุทรสาคร พบว่า คือ การหละหลวมและเล็ดรอดขา้มชายแดนเขา้มา จนเป็นเหตุใหใ้นท่ีสดุเกิด
การแพรร่ะบาดระลอกใหม่ หรือระลอกท่ีสองขึน้ในจังหวดัสมุทรสาคร ในสว่นของอุปสรรค พบว่า 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครมีอุปสรรคในเรื่อง ระเบียบท่ีเป็นตัวตัง้ท่ีท  าใหก้ารจะ
ด าเนินงานทุกอยา่งลา่ชา้และการจะกระท าผิดระเบียบเป็นเรื่องใหญ่ เน่ืองจากการจะสง่ตวัผูป่้วย
เขา้รกัษาไม่สามารถท่ีจะท าไดโ้ดยทนัที ตอ้งรอขัน้ตอนของกระทรวงสาธารณสขุ ในสว่นอุปสรรค
ของเจา้หนา้ท่ีแรงงานจังหวดัสมุทรสาคร พบวา่ เป็นเรื่องของการท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐเองรูเ้ห็นเป็นใจใน
การน าแรงงานตา่งดา้วผิดกฎหมายเขา้มา และอุปสรรคของสมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวดัสมทุรสาคร 
คือหนว่ยงานไม่มีอ านาจในการควบคมุ หรอืในการท่ีจะลงไปจดัการแกไ้ขปัญหาอยา่งแทจ้รงิ 

4.3 ข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวดัสมทุรสาคร เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวดั
สมุทรสาคร และสมาชิกเหล่ากาชาดจงัหวดัสมุทรสาคร ที่มีต่อแนวทางการด าเนินงานเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 

(1) ข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสขุจงัหวดัสมทุรสาครไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ 

(1.1) ควรฉีดวคัซีนใหแ้รงงานต่างดา้วก่อนและฉีดใหค้รอบคลมุแรงงานต่างดา้วทุก
คน เน่ืองดว้ยสภาพความเป็นอยูอ่าศยัของแรงงานตา่งดา้วนัน้ อาศยัอยูร่วมกนัอย่างแออดั ท าให้
การจะรกัษาระยะห่างไม่สามารถท่ีจะท าได ้จึงเป็นสาเหตุใหเ้กิดการติดเชือ้และแพรร่ะบาดได้
อยา่งรวดเรว็ เจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุ สะทอ้นวา่ 
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“การใหแ้รงงานต่างดา้วไดร้บัวคัซีนก่อนจึงเป็นมาตรการท่ีดีท่ีสดุท่ีจะสามารถท าได ้
และรฐัควรใชเ้งินจากประกนัสงัคมท่ีเก็บจากกลุม่แรงงานตา่งดา้วมาเพื่อซือ้วคัซีนและท าการฉีดให้
ครอบคลมุแรงงานต่างดา้วทุกคน เพื่อเป็นการลดการแพรเ่ชือ้ เจ้าหนา้ท่ีสาธารณสขุสะทอ้นเพิ่ม
เต่ิมว่า หรืออาจจะแบ่งจากจ านวนวัคซีนท่ีรัฐบาลซื ้อให้คนไทย หรือน างบประมาณจาก
ประกนัสงัคมหรือจะรว่มกับภาคเอกชน โดยทัง้นีป้ระโยชนจ์ะเกิดกับประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ี
จังหวดัสมุทรสาครทุกคน และรวมถึงประชาชนในพืน้ท่ีจังหวดัใกลเ้คียงด้วย เพื่อเป็นการลดการ
แพรเ่ชือ้ และการกระจายของเชือ้ไปในวงกวา้ง” 

 
(1.2) ควรตรวจหาเชื ้อซ  า้เป็นประจ า โดยอาจจะแบ่งแรงงานต่างด้าวท่ีจะตรวจ

อาจจะใช้โรงงานหรือสถานประกอบการเป็นตัวก าหนด หรืออาจะใช้หอพัก ชุมชนท่ีมีอยู่เป็น
ตวัก าหนด โดยรายละเอียดเจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุ สะทอ้นวา่  

“อาจจะแบ่งเป็นแนวทางดงันี ้สถานท่ีท่ีมีการติดเชือ้ต ่า  โดยอาจจะมีการตรวจบาง
รายท่ีมีความเสี่ยงสงูในทุกสองสปัดาห ์ โดยใชว้ิธีการเก็บตวัอย่างจากน า้ลาย เพื่อใหท้ราบกลุม่ผู ้
ติดเชือ้เพื่อจะไดน้  าไปแยกกักเป็นเวลา  10 วนัต่อไป ก่อนจะออกใบรบัรองสถานะว่าพน้ระยะใน
การกกัตวัแลว้  สว่นผูท่ี้ไม่ติดเชือ้ในรอบนีใ้หท้  าการตรวจใหม่ทกุสองสปัดาห ์ ระหวา่งนีย้งัสามารถ
เดินทางไปท างานไดต้ามปกติ  แตอ่าจจะลดการพบปะกับผูอ่ื้น  สถานท่ีท่ีมีการติดเชือ้ปานกลาง   
ใหต้รวจน า้ลายแบบรายบุคคลทกุรายในชุมชนในทกุสองสปัดาห ์ โดยในรายท่ีมีผลตรวจเป็นบวก
ใหน้  ามาแยกกนัเป็นเวลา 10  วนัก่อนท่ีจะออกใบรบัรอง  สว่นผูท่ี้ไม่ติดเชือ้ในรอบนีใ้หท้  าการตรวจ
ต่อทุกสองสปัดาห ์ ระหว่างนีส้ามารถเดินทางไปท างานไดต้ามปกติ แต่ลดการพบปะกับผูอ่ื้น
เช่นกัน และสถานท่ีท่ีมีการติดเชือ้สงู  ใหต้รวจภูมิคุม้กันแทน  รายท่ีมีภมิูคุม้กันแลว้  ไม่ตอ้งตรวจ
ต่อใหใ้บรบัรองเพื่อจะไดส้ามารถเดินทางไปท างานและไปท่ีอ่ืนภายในจังหวดั แต่ไม่ขา้มจังหวัด  
สว่นในรายท่ีไม่มีภมิูคุม้กนัใหท้  าการตรวจน า้ลายหากพบว่ามีผลเป็นบวกใหแ้ยกออก  และท าการ
กกัตวั 10 วนั เม่ือครบก าหนดจึงใหใ้บรบัรอง สว่นในรายท่ียงัไม่มีผลเป็นบวกและไม่มีภูมิคุม้กนัให้
ท าการตรวจทกุสองสปัดาหเ์ช่นกนั” 

 โดยทัง้นี ้รายละเอียดในการด าเนินการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เพราะเน่ืองจากแรงงานต่างดา้วมีจ านวนมาก การตรวจจึงเป็นการตรวจท่ีมีจ านวนมาก
ดว้ยเช่นกนั 

(1.3) ควรมีการกระจายอ านาจ เพื่อใหทุ้กภาคสว่นสามารถปฏิบติังานได ้และแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ย่างแทจ้ริง กลา่วคือ ในบางครัง้มองเห็นปัญหา แต่ไม่สามารถท่ีจะเขา้ไปจดัการแกไ้ข
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กบัปัญหานัน้ได ้เน่ืองจากติดระบบระเบียบตา่งๆท่ีมีความซบัซอ้น ตอ้งรอสว่นกลางเพื่อใหส้ั่งการ
ลงมาอยา่งเดียวถึงจะสามารถท าได ้เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทนัทว่งที  

 
(2) ขอ้เสนอแนะจากเจา้หนา้ท่ีแรงงานจงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ เสนอแนะเพิ่มเติมใหมี้

การขึน้ทะเบียนแรงงานตา่งดา้วทัง้หมด โดยเจา้หนา้ท่ีแรงงานจงัหวดัสมทุรสาคร สะทอ้นวา่  
“อาจจะตอ้งสรา้งฐานขอ้มูลของแรงงานต่างดา้วใหม่ ท่ีจะไดไ้ม่สรา้งความกังวลใน

เรื่องการกระท าผิดกฎหมายใหก้ับตวันายจา้งเอง โดยอาจจะใชว้ิธีการท่ีรวดเรว็ เพื่อไม่ใหมี้การน า
แรงงานต่างดา้วท่ีผิดกฎหมายเขา้มาท างานแบบ หลบๆซ่อนๆ และรวมถึงยงัมีแรงงานต่างดา้ว
บางสว่นตอ้งตกงานเน่ืองมาจากสาเหตุท่ีสถานประกอบการถูกปิด เน่ืองจากสถานการณโ์ควิด – 
19 และไม่สามารถท่ีจะเดินทางเพื่อกลบัประเทศตัวเองได ้จึงควรมีการขึน้ทะเบียนอย่างถูกตอ้ง 
โดยสถานประกอบการหรอืนายจา้งตอ้งแจง้ช่ือแรงงานต่างดา้วท่ีตอ้งการจา้งโดยมีการออกบตัร
เพื่อแสดงถึงสถานะของแรงงานตา่งดา้วและรวมถึงสถานะในการไดร้บัการตรวจคดักรอกโรคโควิด 
– 19 แลว้ ซึ่งท่ีผา่นมาไดด้  าเนินการไปแลว้ในบางสว่น แตก่ารด าเนินการยงัลา่ชา้ไม่รวดเรว็พอต่อ
สถานการณท่ี์เกิดขึน้” 

 
(3) ขอ้เสนอแนะจากสมาชิกเหลา่กาชาดจังหวดัสมุทรสาคร พบว่า สมาชิกเหลา่กาชาด

จังหวดัสมุทรสาคร เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรด าเนินการขยายอาสาสมัครแรงงานต่างดา้ว หรือ 
อสต. โดยสมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวดัสมทุรสาคร สะทอ้นวา่ 

 
“อาสาสมคัรแรงงานต่างดา้ว หรือ อสต. เพื่อท่ีจะมาเป็นผูน้  ากลุม่ เพื่อใหอ้าสาสมคัร

แรงงานตา่งดา้วคอยดแูลรบัผิดชอบแรงงานตา่งดา้ว ไม่วา่จะเป็นในเรื่องของการใหค้วามรู ้แนะน า
ใหแ้รงงานต่างดา้วปฎิบติัตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด – 19 รวมถึงในการช่วยคัดกรอก
กลุม่เสี่ยงหรอืแรงงานตา่งดา้วท่ีมีอาการ ตลอดจนจะไดช้่วยในเรื่องของการน าแรงงานต่างดา้วขึน้
ทะเบียนอยา่งถกูตอ้ง และช่วยเป็นผูป้ระสานงานในเรื่องตา่งๆใหก้ับแรงงานตา่งดา้วดว้ย” 

 
“อีกทัง้ในเรื่องของการสื่อสาร ควรเป็นการสื่อสารท่ีตรงไปตรงมา และตอ้งสรา้งความ

ชดัเจน เน่ืองจากในภาวะวิกฤตขอ้มูลข่าวสารลว้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ การสื่อสารจะตอ้ง
ไม่สรา้งความสบัสนในเรื่องของขอ้มูลใหแ้ก่ประชาชน หรอืแมแ้ต่หนว่ยงานในการด าเนินงาน การ
สื่อสารต่างๆท่ีไม่ตรงกัน นอกจากจะสรา้งความสับสนแล้ว ยังท าให้เกิดการประสานงานท่ี
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คลาดเคลื่อน เน่ืองมาจากการไม่มีฐานขอ้มูลท่ีแน่ชัดรว่มกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง” การ
สื่อสารจึงเป็นสิ่งส  าคัญในการจะน าไปสู่การจัดการกับการแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ดงันัน้ในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด – 19 การสื่อสารควรเป็นไปอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา 
ปรบัรูปแบบการสื่อสารใหเ้ขา้กับบรบิทพืน้ท่ีนัน้ๆ หรือชุมชนโดยเฉพาะพืน้ท่ีท่ีมีแรงงานต่างดา้ว
เป็นจ านวนมากอยา่งจงัหวดัสมทุรสาคร 

 
 
 
 
 
 
 
ทัง้นี ้จากขอ้เสนอแนะดังกล่าวขา้งตน้ทัง้ในส่วนของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขจังหวัด

สมุทรสาคร เจา้หนา้ท่ีแรงงานจังหวดัสมุทรสาคร และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวดัสมุทรสาคร ได้
เสนอแนะนัน้ พบวา่ เจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุเสนอแนะวา่ ควรฉีดวคัซีนใหแ้รงงานต่างดา้วก่อนและ
ฉีดใหค้รอบคลุมแรงงานต่างดา้วทุกคน และควร ตรวจหาเชือ้ซ  า้เป็นประจ าในทุกๆสองสปัดาห ์
โดยแบ่งสถานท่ีในการตรวจหาเชือ้ตามระดบัความเสี่ยง คือ สถานท่ีเสี่ยงติดเชือ้ต ่า สถานท่ีเสี่ยง
ติดเชือ้ปานกลาง และสดุทา้ยสถานท่ีเสี่ยงติดเชือ้สงู และสดุทา้ยควรมีการกระจายอ านาจเพื่อให้
ทุกภาคสว่นสามารถปฏิบติังานไดแ้ละแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างแทจ้รงิ สว่นเจา้หนา้ท่ีแรงงานจังหวดั
สมุทรสาครเสนอแนะวา่ ควรใหมี้การขึน้ทะเบียนแรงงานต่างดา้วทัง้หมด เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาใน
เรื่องของการลักลอบน าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาท างาน และสุดทา้ย สมาชิกเหล่า
กาชาดจังหวดัสมุทรสาคร เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรด าเนินการขยายอาสาสมัครแรงงานต่างดา้ว 
หรือ อสต.เพื่อช่วยในการน าแรงงานต่างด้าวขึน้ทะเบียนอย่างถูกต้อง รวมถึงช่วยในการ
ประสานงานในเรื่องต่างๆใหก้บัแรงงานตา่งดา้ว และในเรื่องของการสื่อสารควรสรา้งความชดัเจน
ตรงไปตรงมา และควรปรบัการสื่อสารใหเ้ข้ากับบริบทพืน้ท่ีชุมชนนัน้ๆ โดยเฉพาะพืน้ท่ีชุมชนท่ีมี
แรงงานตา่งดา้วเป็นจ านวนมากอยา่งจงัหวดัสมทุรสาคร 
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บทที ่5  
สรุปผลการวจัิย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ในการศกึษาเรื่อง การศึกษาปัญหาในการด าเนินงานตามแนวทางการเฝา้ระวงั ป้องกัน 
และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างดา้ว : กรณีศึกษาจังหวดัสมุทรสาคร ผูว้ิจัยไดท้  า
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในส่วนของปัญหา และอุปสรรค และรวมถึงขอ้เสนอแนะ จากเจ้าหนา้ท่ี
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าท่ีแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร และสมาชิกเหล่ากาชาด
จงัหวดัสมทุรสาคร โดยแบง่หวัขอ้สรุปผลไดด้งันี ้

 
5.1 สรุปผลการวิจยั 
5.2 อภิปรายผลการวิจยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
การรบัรูข้า่วสารเก่ียวกบัแนวทางการด าเนินงานเฝา้ระวงั ป้องกนั และควบคมุโรคโควิด – 

19 ในกลุม่แรงงานต่างดา้ว ของเจ้าหนา้ท่ีสาธารณสุขจังหวดัสมุทรสาครมีการรบัรูข้่าวสารจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครโดยตรง และมีการรบัรูข้่าวสารผ่านโทรทัศน์ หรือ
อินเตอรเ์น็ต และช่องทางอ่ืนๆ แตใ่นทางกลบักันการรบัรูข้่าวสารแนวทางการด าเนินงาน แรงงาน
จงัหวดัสมุทรสาครและสมาชิกเหลา่กาชาดจังหวดัสมุทรสาคร กลบัพบว่า การรบัรูห้รือการทราบ
ข่าวสารการด าเนินงานนัน้เจา้หนา้ท่ีแรงงานจังหวดัสมุทรสาครและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
สมุทรสาครจะทราบจากการประกาศท่ีส  านักงานแรงงานจังหวัดและจากเหล่ากาชาดจังหวัด
สมทุรสาคร ซึ่งมีการรบัรูล้า่ชา้กวา่เจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรสาคร และภายใตก้ารรบัรู ้ยงั
เป็นการรบัรูแ้คเ่ฉพาะภายในหนว่ยงานของตนเองเทา่นัน้ 

 
ปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะของหน่วยงานในการด าเนินงาน ซึ่งปัญหาพบว่า

ส  านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรสาคร มีปัญหาในดา้นบุคลากรไม่เพียงพอท่ีจะด าเนินงาน สว่น
ส  านกังานแรงงานจังหวดัสมุทรสาครและเหลา่กาชาดจังหวดัสมุทรสาครมีปัญหาเดียวกันคือดา้น 
หนว่ยงานไม่สามารถท่ีจะด าเนินงานไดเ้พียงล  าพงัเน่ืองจากตอ้งอาศยัการบูรณาการรว่มมือกนักับ
ส  านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรสาครดว้ย ในสว่นของอุปสรรคพบว่า เจ้าหนา้ท่ีสาธารณสุข
จงัหวดัสมุทรสาครและเจา้หนา้ท่ีแรงงานจงัหวดัสมุทรสาคร พบอุปสรรคเดียวกันในดา้นภาษาใน



  53 

การสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวท่ีจะตอ้งมีล่ามในการช่วยสื่อสารเพื่อความเขา้ใจท่ีถูกต้องและ
ตรงกัน หรือการออกสื่อเพื่อประชาสมัพันธ์ท่ีตอ้งใชภ้าษาเมียนมาเพื่อใหแ้รงงานต่างดา้วเขา้ใจ
อย่างถูกตอ้งชัดเจน สว่นอุปสรรคของสมาชิกเหลา่กาชาดจังหวดัสมุทรสาคร ดา้นการเพิ่มจ านวน 
อสต. ดว้ยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 ท่ีขยายวงกวา้ง จึงท าใหมี้ความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งเพิ่มจ านวนของ อสต. เพื่อมารองรบัในการด าเนินงาน แต่การท่ีจะเพิ่มจ านวน อสต. ตอ้ง
อาศยัความรว่มมือจากโรงพยาบาลสมทุรสาครในการชกัชวนใหล้า่ม มาเป็นอาสาสมคัร เน่ืองจาก
การสื่อสารท่ีดีกว่าเจา้หนา้ท่ีชาวไทย และรวมถึงการขอความรว่มมือใหทุ้กบริษัทท่ีมีแรงงานต่าง
ดา้ว ตอ้งสง่พนกังานมาอบรม ใหไ้ดส้ดัสว่น อสต. ตามท่ีตอ้งการ 

ปัญหาและอุปสรรคดา้นความรว่มมือกันระหว่างหน่วยงานในการด าเนินงานตามแนว
ทางการเฝา้ระวงั ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างดา้ว ในสว่นของปัญหา
พบวา่ส  านกังานสาธารณสขุจังหวดัสมุทรสาคร มีปัญหาในดา้นความหละหลวมของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ท่ีไม่เขม้ขน้ในการตรวจสอบควบคุม จนเกิดปัญหาในการเขา้มาของแรงงานต่างดา้ว
เถ่ือน สว่นปัญหาของส านกังานแรงงานจังหวดัสมทุรสาคร คือ ดา้นความลา่ชา้ในเรื่องของขัน้ตอน 
และกระบวนการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และสว่นปัญหาของเหลา่กาชาดจังหวดัสมทุรสาคร 
คือ ดา้นการสื่อสารระหวา่งหนว่ยงานท่ีลา่ชา้ และขาดการประสานงาน ในสว่นของอุปสรรคพบว่า 
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุจังหวดัสมทุรสาคร พบอุปสรรคในดา้นของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่สามารถ
สกัดการลกัลอบเขา้มาของแรงงานตา่งดา้วเถ่ือนได ้ในสว่นอุปสรรคของเจา้หนา้ท่ีแรงงานจังหวดั
สมทุรสาคร คือ ดา้นการตอบสนองหรอืการแกไ้ขปัญหาท่ีลา่ชา้เกินไป ขัน้ตอนและระเบียบมีความ
ยุง่ยาก และอุปสรรคของสมาชิกเหลา่กาชาดจังหวดัสมทุรสาคร คือ ดา้นหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไม่
สามารถสื่อสารโดยสรา้งความชัดเจนใหก้ับประชาชนได ้การสื่อสารมีความลา่ชา้ และสรา้งความ
สบัสน 

 
ปัญหาและอุปสรรคทางดา้นอ านาจ และความสมัพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การด าเนินงานตามแนวทางการเฝา้ระวงั ป้องกนั และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงานต่าง
ดา้ว ในส่วนของปัญหา พบว่าส  านกังานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรสาครและเหลา่กาชาดจังหวัด
สมุทรสาคร พบปัญหาเดียวกัน ในดา้นของการท่ีอ านาจไม่ไดถ้กูกระจายอยา่งแทจ้รงิ เป็นเหตุท า
ใหไ้ม่สามารถแกไ้ขปัญหาของการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 ไดอ้ย่างแทจ้รงิ อันเน่ืองมาจาก
การรวมศูนยอ์  านาจ ท่ีเป็นปัญหาใหญ่ท าใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีปัญหาท่ีซบัซอ้นในการจะเขา้
ไปควบคุมหรือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ ส่วนปัญหาของแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร คือ ด้านการ
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หละหลวมและเล็ดรอดขา้มชายแดนเขา้มา จนเป็นเหตุใหใ้นท่ีสดุเกิดการแพรร่ะบาดระลอกใหม่ 
หรอืระลอกท่ีสองขึน้ในจงัหวดัสมทุรสาคร ในสว่นของอุปสรรค พบวา่ เจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุจังหวดั
สมุทรสาครมีอุปสรรคในดา้น ระเบียบท่ีเป็นตวัตัง้ท่ีท  าใหก้ารจะด าเนินงานทุกอย่างล่าชา้และการ
จะกระท าผิดระเบียบเป็นเรื่องใหญ่ เน่ืองจากการจะสง่ตวัผูป่้วยเขา้รกัษาไม่สามารถท่ีจะท าไดโ้ดย
ทันที ตอ้งรอขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนอุปสรรคของเจ้าหน้าท่ีแรงงานจั งหวัด
สมุทรสาคร พบว่า เป็นดา้นของการท่ีเจา้หนา้ท่ีรฐัเองรูเ้ห็นเป็นใจในการน าแรงงานต่างดา้วผิด
กฎหมายเขา้มา และอุปสรรคของสมาชิกเหลา่กาชาดจังหวดัสมุทรสาคร คือดา้นหน่วยงานไม่มี
อ านาจในการควบคมุ หรอืในการท่ีจะลงไปจดัการแกไ้ขปัญหาอยา่งแทจ้รงิ 

ขอ้เสนอแนะทัง้ในสว่นของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุจังหวดัสมุทรสาคร เจา้หนา้ท่ีแรงงาน
จงัหวดัสมุทรสาคร และสมาชิกเหลา่กาชาดจังหวดัสมุทรสาคร ไดเ้สนอแนะนัน้ พบวา่ เจ้าหนา้ท่ี
สาธารณสขุเสนอแนะว่า ดา้นการฉีดวคัซีนใหแ้รงงานต่างดา้วก่อนและฉีดใหค้รอบคลุมแรงงาน
ตา่งดา้วทุกคน และดา้นการตรวจหาเชือ้ซ  า้เป็นประจ าในทุกๆสองสปัดาห ์โดยแบ่งสถานท่ีในการ
ตรวจหาเชือ้ตามระดบัความเสี่ยง คือ สถานท่ีเสี่ยงติดเชือ้ต ่า สถานท่ีเสี่ยงติดเชือ้ปานกลาง และ
สดุทา้ยสถานท่ีเสี่ยงติดเชือ้สงู และท่ีส  าคญั คือดา้นการกระจายอ านาจเพื่อใหท้กุภาคสว่นสามารถ
ปฏิบติังานไดแ้ละแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างแทจ้ริง สว่นเจา้หนา้ท่ีแรงงานจังหวดัสมุทรสาครเสนอแนะ
ว่า ดา้นการขึน้ทะเบียนแรงงานต่างดา้วทัง้หมด เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาในเรื่องของการลกัลอบน า
แรงงานต่างดา้วผิดกฎหมายเขา้มาท างาน และสุดทา้ย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวดัสมุทรสาคร 
เสนอแนะเพิ่มเติมวา่ ดา้นการด าเนินการขยายอาสาสมัครแรงงานต่างดา้ว หรือ อสต.เพื่อช่วยใน
การน าแรงงานตา่งดา้วขึน้ทะเบียนอย่างถูกตอ้ง รวมถึงช่วยในการประสานงานในเรื่องต่างๆใหก้ับ
แรงงานตา่งดา้ว และดา้นการสื่อสารควรสรา้งความชดัเจนตรงไปตรงมา และควรปรบัการสื่อสาร
ใหเ้ขา้กับบริบทพืน้ท่ีชุมชนนัน้ๆ โดยเฉพาะพืน้ท่ีชุมชนท่ีมีแรงงานต่างดา้วเป็นจ านวนมากอย่าง
จงัหวดัสมทุรสาคร 

5.2 อภปิรายผลการวิจัย 
การศกึษาปัญหาในการด าเนินงานตามแนวทางการเฝา้ระวงั ปอ้งกนั และควบคุมโรคโค

วิด – 19 ในกลุม่แรงงานต่างดา้ว : กรณีศึกษาจงัหวดัสมุทรสาคร เม่ือน าผลท่ีไดม้าวิเคราะหต์าม
หลกัทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถอภิปรายผลออกมาดงัตอ่ไปนี  ้
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1. การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับแนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 

การรบัรูข้า่วสารเก่ียวกบัแนวทางการด าเนินงาน สาธารณสขุจงัหวดัสมทุรสาครมีการ
รบัรูข้่าวสารจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครโดยตรง และมีการรบัรูข้่าวสารผ่าน
โทรทัศน์ หรืออินเตอรเ์น็ต และช่องทางอ่ืนๆ แต่ในทางกลับกันการรบัรูข้่าวสารแนวทางการ
ด าเนินงาน แรงงานจังหวดัสมทุรสาครและสมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวดัสมุทรสาคร กลบัพบวา่ การ
รบัรูห้รอืการทราบข่าวสารการด าเนินงานนัน้เจา้หนา้ท่ีแรงงานจังหวดัสมุทรสาครและสมาชิกเหลา่
กาชาดจังหวัดสมุทรสาครจะทราบจากการประกาศท่ีส  านักงานแรงงานจังหวัดและจากเหล่า
กาชาดจงัหวดัสมทุรสาคร ซึ่งมีการรบัรูล้า่ชา้กวา่เจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรสาคร ซึ่งแสดง
ใหเ้ห็นว่าการประกาศข่าวเก่ียวกับแนวทางการด าเนินงาน แบบนีอ้าจเน่ืองมาจากการท่ีกระทรวง
สาธารณสุขมองว่าแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นส  านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
ส  านกังานแรงงานจังหวดัสมุทรสาคร และเหลา่กาชาดจังหวดัสมุทรสาครนัน้ จะตอ้งรบัรูข้่าวสาร
จากท่ีส  านกังานโดยตรง จึงไม่จ  าเป็นตอ้งสง่การสื่อสารไปในทุกช่องทาง โดยจัดสง่ข่าวสารไปท่ี
ส  านักงานท่ีเก่ียวกับกับแนวทางการด าเนินงาน โดยหวังว่าทางส  านักงานจะเป็นผูส้ื่อสารให้
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฎิบติังานไดร้บัรู ้ถึงหนา้ท่ีความรบัผิดชอบท่ีแต่ละหน่วยงานจะตอ้งพึงปฎิบติัรว่มกัน
ในการด าเนินงาน ซึ่งตรงกับค าอธิบายแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ในเรื่องของ
กระบวนการในการสื่อสาร ท่ีว่า การสื่อสารจากบนลงลา่ง เป็นการสื่อสารท่ีส่งผ่านจากล าดบัชั้น
ผูบ้ังคับบัญชาลงไปยังผูใ้ตบ้ังคับบัญชาภายในหน่วยงาน ซึ่งรวมไปถึงนโยบายในการบริหาร 
(อลศิรา เจรญิวานิช ,2548) 

 
2. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวงั ป้องกัน และ

ควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างดา้ว 
ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ

ควบคมุโรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงานตา่งดา้ว ประกอบไปดว้ย 3 ดา้นดงัตอ่ไปนี ้
2.1 ดา้นสมรรถนะของหนว่ยงาน 

ปัญหาและอุปสรรคดา้นสมรรถนะของหน่วยงานในการด าเนินงานตามแนว
ทางการเฝา้ระวงั ป้องกนั และควบคมุโรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงานต่างดา้ว ซึ่งในสว่นของปัญหา
พบว่าส  านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีปัญหาในเรื่องบุคลากรไม่เพียงพอท่ีจะ
ด าเนินงาน เน่ืองจากประชากรท่ีเป็นแรงงานต่างด้าวมีเป็นจ านวนมาก จึงท าให้บุคลากรไม่
เพียงพอในการด าเนินงาน จึงเป็นเหตใุหใ้นหลายๆจงัหวดัของประเทศไทยตอ้งสง่ทีมบุคลากรทาง
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แพทยแ์ละสาธารณสุข เพื่อมาสนับสนุนการด าเนินงานรว่มกันในการปฏิบัติการเฝ้าระวังเชิงรุก 
และการปฏิบติังานในโรงพยาบาลสนาม ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรสาคร และรวมไปถึงความรว่มมือใน
การรบัผูป่้วยไปดูแล ซึ่งสอดคลอ้งกับ แนวคิดความสมัพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ท่ีกล่าวว่าการ
บริหารจัดการแกไ้ขปัญหา ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการไดโ้ดยล าพัง ตอ้งไดร้บัความร่วมมือจาก
หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะท าใหก้ารจดัการแกไ้ขปัญหานัน้ประสบความส าเรจ็  

สว่นส านกังานแรงงานจังหวดัสมุทรสาครและเหล่ากาชาดจังหวดัสมุทรสาครมี
ปัญหาเดียวกันคือ หน่วยงานไม่สามารถท่ีจะด าเนินงานไดเ้พียงล  าพงัเน่ืองจากตอ้งอาศยัการบูร
ณาการรว่มมือกันกับส  านกังานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรสาครดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกับ ผลการวิจัย
ระบบเฝา้ระวงัโรคติดตอ่ในแรงงานต่างดา้ว ของ ศศิธร ตัง้สวสัด์ิและคณะ (2563) ท่ีพบว่าปัจจยัท่ี
ส่งเสริมใหเ้กิดระบบในการปฏิบัติงาน คือการบูรณาการงานของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ก าหนดใหง้านในการเฝ้าระวัง ในเรื่องของสาธารณสขุในกลุม่แรงงานต่างดา้ว เป็นวาระรว่มกัน
ของทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

ในส่วนของอุปสรรคพบว่า เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครและ
เจ้าหนา้ท่ีแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร พบอุปสรรคเดียวกันในเรื่องของภาษาในการสื่อสารกับ
แรงงานต่างดา้วท่ีจะตอ้งมีล่ามในการช่วยสื่อสารเพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและตรงกัน หรือการ
ออกสื่อเพื่อประชาสมัพนัธท่ี์ตอ้งใชภ้าษาเมียนมาเพื่อใหแ้รงงานต่างดา้วเขา้ใจอย่างถกูตอ้งชดัเจน 
ซึ่งสอดคลอ้งกับ ผลการวิจัยของ นิภา มหารชัพงษ์ (2553) และ วิชาญ คิดเห็น (2563) ท่ีพบว่า 
ปัญหาในการด าเนินงานกบักลุม่แรงงานตา่งดา้ว ควรมีการอบรมทกัษะในการสื่อสารหรอืการผลิต
สื่อตา่งๆ ท่ีท าใหแ้รงงานตา่งดา้วสามารถเขา้ใจไดท้ัง้ท่ีเป็นรูปแบบเอกสาร และช่องทางการสื่อสาร
อ่ืนๆ สว่นอุปสรรคของสมาชิกเหลา่กาชาดจังหวดัสมุทรสาคร พบว่า ดว้ยสถานการณก์ารระบาด
ของโรคโควิด – 19 ท่ีขยายวงกวา้ง จึงท าใหมี้ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเพิ่มจ านวนของ อสต. เพื่อมา
รองรบัในการด าเนินงาน แต่การท่ีจะเพิ่มจ านวน อสต. ตอ้งอาศัยความรว่มมือจากโรงพยาบาล
สมทุรสาครในการชกัชวนใหล้า่ม มาเป็นอาสาสมคัร เน่ืองจากการสื่อสารท่ีดีกวา่เจา้หนา้ท่ีชาวไทย 
และรวมถึงการขอความรว่มมือใหทุ้กบริษัทท่ีมีแรงงานต่างดา้ว ตอ้งสง่พนักงานมาอบรม ใหไ้ด้
สดัสว่น อสต. ตามท่ีตอ้งการ ซึ่งสอดคลอ้งกับ ผลการวิจัยของ นิภา มหารัชพงษ์ (2553) ท่ีพบว่า 
การสรา้งแกนน า อาสาสมัครแกนน าแรงงานต่างดา้ว ควรจะมีเครือข่ายเป็นศูนยบ์ริการส  าหรบั
แรงงานต่างดา้ว เพื่อมีไวส้  าหรบัในการประสานการเขา้ถึงบริการในดา้นต่างๆ รวมถึงส  าหรบัให้
ค  าปรกึษา และใหค้วามช่วยเหลือในกลุม่แรงงานต่างดา้ว และครอบครวัของแรงงานตา่งดา้ว และ
กลุม่คนท่ีเก่ียวขอ้งในพืน้ท่ีแรงงานตา่งดา้วทัง้หมด 
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2.2 ดา้นความรว่มมือกนัระหวา่งหนว่ยงาน 

ปัญหาและอุปสรรคดา้นความรว่มมือกันระหว่างหน่วยงานในการด าเนินงาน
ตามแนวทางการเฝา้ระวงั ปอ้งกนั และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงานต่างดา้ว ในสว่นของ
ปัญหาพบว่าส  านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีปัญหาในเรื่องความหละหลวมของ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีไม่เขม้ขน้ในการตรวจสอบควบคุม จนเกิดปัญหาในการเขา้มาของแรงงาน
ตา่งดา้วเถ่ือน ซึ่งสอดคลอ้งกบักบั ผลวิจยัการเฝา้ระวงั ปอ้งกัน และควบคุมโรคในแรงงานตา่งดา้ว
ของ นิภา มหารชัพงศ ์(2553) ท่ีพบว่าการเลด็รอดขา้มชายแดนมาของกลุม่แรงงานต่างดา้ว ท าให้
ไม่สามารถติดตามการรกัษาไดอ้ย่างครบถ้วน และการควบคุมป้องกันโรค และการแก้ไขหรือ
ด าเนินการต่างๆเป็นไปไดย้ากมากขึน้ ส่วนปัญหาของส  านกังานแรงงานจังหวดัสมุทรสาคร คือ 
ความล่าชา้ในเรื่องของขัน้ตอน และกระบวนการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งสอดคลอ้งกับ 
แนวคิดความสมัพนัธร์ะหว่างหนว่ยงาน ในประเด็นปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งหนว่ยงาน ท่ีกลา่ววา่ บรบิท
ระหว่างหน่วยงานโดยคุณภาพของความสมัพันธ์ท่ีดีขึน้อยู่กับความเปิดเผย ความเขม้ขน้ในการ
สื่อสาร และการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา เม่ือมีคุณภาพของความสมัพันธ์ท่ีดี มีการท าความ
เขา้ใจรว่มกนัระหวา่งหน่วยงาน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการขบัเคลื่อนการด าเนินงานรว่มกัน
ใหป้ระสบความส าเรจ็ และสว่นปัญหาของเหลา่กาชาดจงัหวดัสมุทรสาคร คือ การสื่อสารระหวา่ง
หน่วยงานท่ีล่าช้า และขาดการประสานงาน ซึ่งสอดคลอ้งกับ แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่าง
หนว่ยงาน ในดา้นปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความสมัพนัธระ์หวา่งหนว่ยงาน ในประเด็นความส าคญัของการ
สื่อสาร ท่ีกลา่ววา่ การสื่อสารเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถหลกีเลี่ยงได ้เป็นปัจจัยส  าคญัในการท่ีจะช่วยให้
หน่วยงานประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการ ซึ่งท่ีส  าคัญผู้บริหาร จะต้องท าหน้าท่ี
ประสานงาน และเป็นผู้สื่อสารท่ีดี ท่ีมีความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า และไม่สรา้งความสบัสนให้แก่
ประชาชน ซึ่งหน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์จากการสื่อสารได้ใน 4 ประเด็นหลักๆ คือ การ
ควบคุมดูแล (Controlling) การชักจูง (Motivation) การแสดงออกทางอารมณ์ของความรูส้ึก 
(Emotional expression) และดา้นขา่วสารขอ้มลูตา่ง ๆ 

ในสว่นของอุปสรรคพบวา่ เจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรสาคร พบอุปสรรค
ในเรื่องของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานเฝา้ระวงั ป้องกัน และควบคมุโรคโควิด – 19 ไม่
สามารถสกัดการลกัลอบเขา้มาของแรงงานต่างดา้วเถ่ือนได ้ซึ่งสอดคลอ้งกับกับ ผลวิจัยการเฝ้า
ระวงั ปอ้งกนัและควบคมุโรคในแรงงานตา่งดา้วของ นิภา มหารชัพงศ ์(2553) ท่ีพบวา่การเลด็รอด
ขา้มชายแดนมาของกลุม่แรงงานตา่งดา้ว ท าใหไ้ม่สามารถติดตามการรกัษาไดอ้ย่างครบถว้น และ
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การควบคุมป้องกันโรค และการแกไ้ขหรอืด าเนินการต่างๆเป็นไปไดย้ากมากขึน้ ในสว่นอุปสรรค
ของเจา้หนา้ท่ีแรงงานจังหวดัสมุทรสาคร คือ การตอบสนองหรือการแก้ไขปัญหาท่ีล่าช้าเกินไป 
ขัน้ตอนและระเบียบมีความยุ่งยาก ซึ่งสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีการจดัการเครอืขา่ย ดา้นรฐัก ากับหรือ
รฐัจัดระเบียบ กลา่ววา่ การปรบัเปลี่ยนบทบาทรฐัจากรฐัควบคมุสูร่ฐัท่ีท  าหนา้ท่ีในการอ านวยการ 
สง่เสริม สนบัสนุนการพฒันานโยบายใหป้ระสบความส าเรจ็ โดยอาศยัภาคสว่นต่างๆของรฐั และ
มอบอ านาจความรบัผิดชอบ และความเป็นอิสระในการตดัสินใจบริหารจัดการ เพื่อสรา้งความ
ยืดหยุน่ในการปฎิบติังาน และอุปสรรคของสมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวดัสมทุรสาคร คือ หนว่ยงานท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีไม่สามารถสื่อสารโดยสรา้งความชัดเจนใหก้ับประชาชนได ้การสื่อสารมีความล่าช้า 
และสรา้งความสบัสน ซึ่งสอดคลอ้งกับ แนวคิดความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงาน ในดา้นปัจจัยท่ีมี
ผลต่อความสัมพันธระ์หว่างหน่วยงาน ในประเด็นความส าคัญของการสื่อสาร ท่ีกล่าวว่า การ
สื่อสารเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได ้เป็นปัจจัยส  าคัญในการท่ีจะช่วยใหห้น่วยงานประสบ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการ ซึ่งท่ีส  าคัญผูบ้ริหาร จะตอ้งท าหนา้ท่ีประสานงาน และเป็นผู้
สื่อสารท่ีดี ท่ีมีความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า และไม่สรา้งความสบัสนให้แก่ประชาชน ซึ่งหน่วยงาน
สามารถใชป้ระโยชนจ์ากการสื่อสารไดใ้น 4 ประเด็นหลกัๆ คือ การควบคุมดแูล (Controlling) การ
ชักจูง (Motivation) การแสดงออกทางอารมณ์ของความรูส้ึก (Emotional expression) และดา้น
ขา่วสารขอ้มลูตา่ง ๆ 

 
2.3 ดา้นอ านาจ และความสมัพนัธก์บัหนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปัญหาและอุปสรรคทางด้านอ านาจ และความสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานตามแนวทางการเฝา้ระวงั ปอ้งกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่
แรงงานต่างดา้ว ในส่วนของปัญหา พบว่าส  านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครและเหล่า
กาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พบปัญหาเดียวกัน ในเรื่องของการท่ีอ านาจไม่ไดถู้กกระจายอย่าง
แทจ้รงิ เป็นเหตทุ  าใหไ้ม่สามารถแกไ้ขปัญหาของการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
อนัเน่ืองมาจากการรวมศนูยอ์  านาจ ท่ีเป็นปัญหาใหญ่ท าใหห้นว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีปัญหาท่ีซบัซอ้น
ในการจะเขา้ไปควบคุมหรอืแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการจดัการเครอืขา่ย ดา้น
รฐัก ากับหรอืรฐัจัดระเบียบ กลา่วว่า การปรบัเปลี่ยนบทบาทรฐัจากรฐัควบคุมสูร่ฐัท่ีท  าหนา้ท่ีใน
การอ านวยการ สง่เสริม สนบัสนุนการพัฒนานโยบายใหป้ระสบความส าเร็จ โดยอาศยัภาคสว่น
ตา่งๆของรฐั และมอบอ านาจความรบัผิดชอบ และความเป็นอิสระในการตดัสินใจบริหารจัดการ 
เพื่อสรา้งความยืดหยุ่นในการปฎิบัติงาน และลดการผูกขาดอ านาจรฐัส่วนปัญหาของแรงงาน
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จังหวดัสมุทรสาคร พบว่า คือ การหละหลวมและเล็ดรอดขา้มชายแดนเขา้มา จนเป็นเหตุใหใ้น
ท่ีสดุเกิดการแพรร่ะบาดระลอกใหม่ หรือระลอกท่ีสองขึน้ในจงัหวดัสมทุรสาคร ซึ่งสอดคลอ้งกบั ผล
วิจยัการเฝา้ระวงั ปอ้งกนัและควบคุมโรคในแรงงานตา่งดา้วของ นิภา มหารชัพงศ ์(2553) ท่ีพบว่า
การเลด็รอดขา้มชายแดนมาของกลุม่แรงงานต่างดา้ว ท าใหไ้ม่สามารถติดตามการรกัษาไดอ้ย่าง
ครบถว้น และการควบคมุปอ้งกนัโรค และการแกไ้ขหรอืด าเนินการตา่งๆเป็นไปไดย้ากมากขึน้ 

ในสว่นของอุปสรรค พบวา่ เจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรสาครมีอุปสรรคใน
เรื่อง ระเบียบท่ีเป็นตวัตัง้ท่ีท  าใหก้ารจะด าเนินงานทุกอยา่งลา่ชา้และการจะกระท าผิดระเบียบเป็น
เรื่องใหญ่ เน่ืองจากการจะสง่ตวัผูป่้วยเขา้รกัษาไม่สามารถท่ีจะท าไดโ้ดยทนัที ตอ้งรอขัน้ตอนของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสอดคลอ้งกับ การบริหารจัดการภาวะวิกฤต ท่ีกล่าวว่า หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการภาวะวิกฤต จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีอ านาจอย่างเต็มท่ีในการจัดการกับ
ภาวะวิกฤต เพราะวิกฤตนัน้เป็นเรื่องท่ีรอไม่ได ้การใหอ้  านาจเด็ดขาดในการบรหิารจดัการ จะท าให้
เกิดความคลอ่งตวัในการแกไ้ขปัญหาต่างๆไดดี้ขึน้ ในสว่นอุปสรรคของเจ้าหนา้ท่ีแรงงานจังหวดั
สมุทรสาคร พบว่า เป็นเรื่องของการท่ีเจ้าหนา้ท่ีรฐัเองรูเ้ห็นเป็นใจในการน าแรงงานต่างดา้วผิด
กฎหมายเขา้มา ซึ่งสอดคลอ้งกับผลวิจัยการเฝา้ระวงั ป้องกันและควบคุมโรคในแรงงานต่างดา้ว
ของ นิภา มหารชัพงศ ์(2553) ท่ีพบว่าการเลด็รอดขา้มชายแดนมาของกลุม่แรงงานต่างดา้ว ท าให้
ไม่สามารถติดตามการรกัษาไดอ้ย่างครบถ้วน และการควบคุมป้องกันโรค และการแก้ไขหรือ
ด าเนินการตา่งๆเป็นไปไดย้ากมากขึน้  และอุปสรรคของสมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวดัสมทุรสาคร คือ
หน่วยงานไม่มีอ านาจในการควบคุม หรือในการท่ีจะลงไปจัดการแก้ไขปัญหาอย่างแทจ้ริง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั การบรหิารจัดการภาวะวิกฤต ท่ีกลา่วว่า หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการ
ภาวะวิกฤต จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีอ านาจอย่างเต็มท่ีในการจัดการกบัภาวะวิกฤต เพราะวิกฤตนัน้เป็น
เรื่องท่ีรอไม่ได ้การใหอ้  านาจเด็ดขาดในการบริหารจดัการ จะท าใหเ้กิดความคลอ่งตวัในการแกไ้ข
ปัญหาตา่งๆไดดี้ขึน้ 

 
ทัง้นี ้แนวทางการด าเนินงานเฝา้ระวงั ปอ้งกนั และควบคมุโรคโควิด – 19 ในกลุม่

แรงงานต่างดา้ว เป็นแนวทางการด าเนินงานท่ีก าหนดขึน้มาเพื่อเฝา้ระวงัการแพรร่ะบาดของโรคโค
วิด – 19 ในกลุม่แรงงานตา่งดา้ว และคน้หากลุม่เสี่ยงในแรงงานต่างดา้ว อีกทัง้ยงัใหค้วามรู ้สรา้ง
ความเขา้ใจ เพื่อใหแ้รงงานต่างดา้วตระหนกัถึงการป้องกันตวัเองจากโรคโควิด – 19 และปรบัตวั
เข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ ถ้าหากพบอาการของกลุ่มเป้าหมาย ก็จะท าการประสานเพื่อส่งต่อให้แก่
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุ โดยการด าเนินงานจะมุ่งเนน้ความรว่มมือจากหนว่ยงานในสงักดั กระทรวง
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สาธารณสขุ กระทรวงแรงงาน และสภากาชาดไทย เพื่อท่ีจะใหเ้กิดระบบในการเฝา้ระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงานต่างดา้วของประเทศไทย โดยมีจังหวดัสมุทรสาครเป็น
พืน้ท่ีต้นแบบในการด าเนินงานนี ้ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวเป็นการจัดกระบวนการในการ
ด าเนินงานเพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน โดยท่ีมีการก าหนดวิธีการในการ
ด าเนินงาน และหน้าท่ีความรบัผิดชอบท่ีต้องปฏิบัติร่วมกันจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน 
เพื่อใหเ้กิดการด าเนินงานท่ีตอ่เน่ืองและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องเครอืขา่ย (สตีเฟ่น โกลดส์มิท 
, 2556 ) และในขณะเดียวกนั ในการด าเนินงานรฐัและหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งใหค้วามส าคญั
กับกลุ่มเป้าหมายในฐานะท่ีเป็นผูร้บัผลจากการด าเนินงานของรฐัและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรง ซึ่งถา้หากการด าเนินงานจะประสบความส าเร็จไดน้ัน้ ตอ้งไดร้บัความรว่มมือจากทกุฝ่าย 
ไดร้บัการยอมรบัจากผูร้บัผลจากการด าเนินงาน เพราะฉะนัน้รฐัและหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
ควรเปิดรบัฟังความคิดเห็นของผูท่ี้ไดร้บัผลโดยตรงจากการด าเนินงาน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และรวมไปถึงหารือในการหาทางออกร่วมกัน
เพื่อใหไ้ดท้างออกท่ีดีท่ีสุด ซึ่งในการด าเนินการนี ้รฐัควรใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้สว่นรว่มอย่า ง
แทจ้รงิในการด าเนินงานรว่มกนั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและการแกไ้ขปัญหาท่ีรวดเร็ว 
กลา่วคือ การด าเนินงานตอ้งไม่มีความซบัซอ้น ควรอธิบายถึงเหตุและผลรวมไปถึงประโยชนท่ี์จะ
เกิดขึน้กบัสว่นรวมใหท้กุฝ่ายเขา้ใจ จึงจะน าไปสูค่วามส าเร็จและไม่ใหเ้กิดปัญหาหรอืการจัดการท่ี
ลม้เหลวตามมาในภายหลงั 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1. การสรา้งความเข้าใจ โดยมุ่งเน้นการสื่อสาร ในการด าเนินงานรฐัควรมีการ
ประกาศข่าวสารอย่างทั่วถึงเพื่อใหทุ้กกลุม่เป้าหมายไดร้บัทราบอย่างครบถว้น และใหข้อ้มูลกับ
กลุม่เปา้หมายเพื่อสรา้งความเขา้ใจถึงการด าเนินงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัจรงิ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ี
ตรงกัน และเป็นการป้องกันในเรื่องของการเกิดความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งอันมาจากการสื่อสารท่ี
ผิดพลาด 

2. ในสว่นของการด าเนินงาน ในการเฝา้ระวงั ปอ้งกนั และควบคุมโรคโควิด – 19 ใน
กลุม่แรงงานต่างดา้ว ควรมีมาตรการในการป้องกัน ควบคุมโรคของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทาง
เฉพาะของแต่ละหน่วยงาน ในการส่งเสริมใหแ้ต่ละหน่วยงานมีอ านาจในการด าเนินงานอย่าง
แทจ้รงิ 
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3.การศึกษาปัญหา ในการก าหนดนโยบายหรือมาตรการควรมีการปรกึษาหารือกับ
ทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงองคก์รเอกชน ในการออกมาตรการ โดยรฐัควรค านึงถึงผลดีและ
ผลเสียท่ีจะตามมาจากการด าเนินงานดว้ย ถา้ไม่มีการศึกษาถึงปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ อาจสง่ผล
กระทบต่อสงัคมในวงกวา้ง ไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มใดหรือกลุ่มหนึ่ง หรือต่อสาธารณะ แต่อาจจะ
กระทบไปถึงเศรษฐกิจในวงกวา้งได ้

 
 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.การกระจายอ านาจ ลดระเบียบและขั้นตอนในการด าเนินงาน ซึ่งการรวมศูนย์
อ  านาจเอาไวท่ี้สว่นกลางเพียงอย่างเดียว ท าใหไ้ม่สามารถท่ีจะแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างทนัท่วงที ควร
ปรบัลดขัน้ตอนตามระเบียบ ท่ีท าใหก้ารจัดการแกไ้ขปัญหาเป็นไปดว้ยความล่าช้า โดยการจะ
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วนัน้ การปรบัลดระเบียบขัน้ตอนจึงเป็นสิ่งควรกระท า 

2.ควรเสริมสรา้งสมรรถนะท่ีเหมาะสม ใหแ้ก่หนว่ยงาน เน่ืองจากบางหนว่ยงานไดร้บั
มอบหมายใหร้บัผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ท่ี ท่ีไม่ตรงกับสมรรถนะของหน่วยงานเท่าท่ีควร จึง
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการเสรมิสรา้งสมรรถนะท่ีเหมาะสมให้กบัเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในดา้นนัน้ๆ เพื่อ
เพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินงานและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมยิ่งขึน้ 

3. ดา้นความรว่มมือกนัระหวา่งหนว่ยงาน ในการด าเนินงานรว่มกนั เพื่อแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดขึน้ควรมีการประสานงานท่ีดีระหวา่งกนั โดยท่ีจะตอ้งสรา้งความชดัเจนและรวดเรว็ รวมไปถึง
การสรา้งความเขา้ใจรว่มกัน เพื่อไม่ใหเ้กิดความสบัสนหรือเกิดความเขา้ใจท่ีผิดพลาด จนน าไปสู่
การประสานงานท่ีคลาดเคลื่อน 

 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาต่อไป 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูท่ีรอบดา้นในครัง้ต่อไปจึงควรศกึษาแนวทางการด าเนินงานเฝา้ระวงั 
ปอ้งกนั และควบคมุโรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงานตา่งดา้วในพืน้ท่ีจงัหวดัอ่ืน เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึง
ปัญหาและอุปสรรคของแตล่ะจงัหวดั เน่ืองดว้ยความแตกตา่งในแตล่ะพืน้ท่ี อาจจะเกิดปัญหาและ
อุปสรรคท่ีไม่เหมือนกัน เพื่อใหภ้าครฐัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเตรียมการรบัมือกับปัญหาท่ี
อาจจะสง่ผลกระทบในวงกวา้งตอ่สาธารณะตอ่ไป 
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แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจยั 

เรื่อง การศกึษาปัญหาในการด าเนินงานตามแนวทางการเฝา้ระวงั ปอ้งกนั และควบคมุโรคโควิด – 

19 ในกลุม่แรงงานตา่งดา้ว : กรณีศกึษาจงัหวดัสมทุรสาคร 

ค าถามส าหรบัเจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรสาคร 

เจา้หนา้ท่ีแรงงานจงัหวดัสมทุรสาคร 

สมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวดัสมทุรสาคร 

 

วันที.่..........เดอืน........................พ.ศ.....................เร่ิมสัมภาษณ.์..........น.จบการสัมภาษณ.์..........น. 

ค าชีแ้จง 

การเก็บขอ้มลูการสมัภาษณใ์นครัง้นีเ้พื่อเป็นการคน้หาส  ารวจขอ้เท็จจรงิในปรากฎการที่เกิดขึน้ใน

การด าเนินงานตามแนวทางการเฝา้ระวงั ปอ้งกนั และควบคมุโรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงานตา่ง

ดา้ว 

แนวประเดน็ค าถาม 

สว่นท่ี 1 ดา้นการรบัรู ้แนวทางการด าเนินงานเฝา้ระวงั ปอ้งกนั และควบคมุโรคโควิด – 19 ในกลุม่

แรงงานตา่งดา้ว 

1. ท่านรบัรูเ้ก่ียวกบั แนวทางการด าเนินงานเฝา้ระวงั ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่

แรงงานตา่งดา้ว หรอืไม่ อยา่งไร และมีการรบัรูจ้ากช่องทางใด 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

สว่นท่ี 2 ดา้นปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแนวทางการเฝา้ระวงั ปอ้งกนั และควบคุม

โรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงานตา่งดา้ว   
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1. ดา้นสมรรถนะของหนว่ยงาน 

 1.1 ทา่นมีปัญหาดา้นบุคลากรภายในหนว่ยงานและเพียงพอตอ่การปฏิบติังานหรอืไม่ 

มีเพราะสาเหตใุด ................................................................................................. 

ไม่มีเพราะสาเหตใุด .......................................................................................... ..... 

 1.2 ทา่นมีปัญหาดา้นงบประมาณหรอืไม่  

 มีเพราะสาเหตใุด .............................................................................................. 

 ไม่มีเพราะสาเหตใุด ..........................................................................................  

  

 1.3 ทา่นมีอุปสรรคในการจดัหาวสัดอุุปกรณเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานตามแนวทางการเฝา้

ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว เช่น หน้ากากอนามัย 

แอลกอฮอล ์และอุปกรณอ่ื์นๆเพียงพอหรอืขาดแคลน  

เพียงพออยา่งไร...............................................................................................  

ขาดแคลนอยา่งไร............................................................................................  

 

2. ปัญหาอุปสรรคดา้นความรว่มมือกนัระหวา่งหนว่ยงาน 

 2.1 การด าเนินงานตามแนวทางการเฝา้ระวงั ปอ้งกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่

แรงงานตา่งดา้ว  หนว่ยงานเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานรว่มกนั  หรอืเป็นความตอ้งการของทางกระทรวง

สาธารณสขุ 

มีความเต็มใจเพราะ.........................................................................................  

ไม่มีความเต็มใจเพราะ..................................................................................... 

 2.2 หน่วยงานของท่านมีการแลกเปลี่ยนทรพัยากรรว่มกันกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ด าเนินงานหรอืไม่ อยา่งไร 
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มีเพราะเหตใุด................................................................................................  

ไม่มีเพราะเหตใุด.............................................................................................  

 2.3 หนว่ยงานของท่านมีความพรอ้มในการจดัการตามความรบัผิดชอบท่ีตรงกบัศกัยภาพ

หรอืไม่ อยา่งไร  

มีเพราะเหตใุด................................................................................................ 

ไม่มีเพราะเหตใุด.............................................................................................  

  

 2.4 หน่วยงานของท่านมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้หรือมีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งหรอืไม่ อยา่งไร 

มีเพราะเหตใุด................................................................................................  

ไม่มีเพราะเหตใุด.............................................................................................  

 

3. ท่านมีปัญหาอุปสรรคทางดา้นอ านาจ และความสมัพนัธ์กับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

ด าเนินงานตามแนวทางการเฝา้ระวงั ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงานต่างดา้ว 

หรอืไม่ 

มีเพราะเหตใุด................................................................................................ 

ไม่มีเพราะเหตใุด.............................................................................................  

 

สว่นท่ี 3 ความคิดเห็นหน่วยงานตอ่แนวทางการด าเนินงานเฝา้ระวงั ป้องกัน และควบคมุโรคโควิด 

– 19 ในกลุม่แรงงานตา่งดา้ว 

 1. ท่านมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับแนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และ

ควบคมุโรคโควิด – 19 ในกลุม่แรงงานตา่งดา้ว หรอืไม่ อยา่งไร 
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………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล อรธิยา สวสัดี 
วัน เดือน ปี เกิด 9 กรกฎาคม 2538 
สถานที่เกิด สมทุรสาคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2561  

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขารฐัศาสตร ์  
จาก มหาวิทยาลยัสวนดสุติ   
พ.ศ. 2564  
รฐัศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขานโยบายและการจดัการสาธารณะ  
จาก มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 293/22 ถนนโสมนสัมรรคา ต าบลทา่ฉลอม อ าเภอเมืองสมทุรสาคร 
จงัหวดัสมทุรสาคร 74000   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่1 บทนำ
	1.1 ที่มาและความสำคัญ
	1.2 คำถามวิจัย
	1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	1.4 ขอบเขตการศึกษา
	1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	1.6 นิยามศัพท์

	บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	2.1 แนวคิดทฤษฎีการจัดการเครือข่าย
	2.1.1 ความหมายของการจัดการเครือข่าย
	2.1.2 แนวคิดการจัดการเครือข่าย
	2.1.3 ทฤษฎีการจัดการเครือข่าย

	2.2 แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
	2.2.1 ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
	2.2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
	2.2.3 กระบวนการในการสื่อสาร

	2.3 แนวคิดการบริหารจัดการภาวะวิกฤต
	2.3.1.ความหมายของภาวะวิกฤต
	2.3.2 ประเภทของวิกฤต
	2.3.3 ขั้นตอนการจัดการภาวะวิกฤต

	2.4 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแรงงานต่าง
	2.4.1 กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว

	2.5 แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
	2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	2.7 กรอบแนวคิดในการศึกษา

	บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
	3.1 การออกแบบการวิจัย
	3.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant)
	3.3 การเก็บข้อมูล
	3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4  ผลการศึกษา
	4.1 การรับรู้ แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
	4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
	4.2.1 ปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะของหน่วยงาน
	4.2.2 ปัญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
	4.2.3 ปัญหาและอุปสรรคทางด้านอำนาจ และความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

	4.3 ข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีต่อแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

	บทที่ 5  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	5.1 สรุปผลการวิจัย
	5.2 อภิปรายผลการวิจัย
	1. การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
	2. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

	5.3 ข้อเสนอแนะ

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

